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ABSTRACT 
  

  

The theme of this dissertation is Jews in the Arabic Islamic 

State in Andalus (92-897H=711-1492) where it was covered in an 

introduction, six chapters and a conclusion. The dissertation showed 

that the Jews settled in the Iberian Island for the first time at the 6th 

century B.C., where they came as prisoners with the king Ishban, 

who had participated with Nabukhathnussar in invading Jerusalem. 

 The Jews were subjected to many nations and peoples whom 

have ruled this country and they were persecuted and hated at most 

times. The reasons behind hatred were that they were arrogant, 

ridiculed the beliefs of other nations and robbed their money. The 

visigoths were the cruelest towards Jews. Being Catholics they tried 

to convert them to Christianity, but when they failed; they ordered to 

turn them into slaves. 

 The dissertation also revealed that the Jews did not have any 

important role in conquesting Andalus as they claim nowadays, and 

that they did no more that participating in guarding some of the 

conquested cities and they were always under Moslims command. It 

revealed also that the Moslims allowed the Jews to live in the cities of 

Andalus -inside the walls- after they were forbidden to do that in the 

era of visigoths, and that the Moslims leveled them with tribal Arab 

Moslims, and specified particular quarters for them in Andalus and did 

not force them to live inside them, on the country, they allowed them 

to live with the Moslims and mingle with them. 

 The dissertation showed that the eras in which the 

Andalus rules committed themselves to Islamic principles in 

dealing with Jews, had witnessed a natural, quite relations 

between Jews and ruling authorities from one hand, and 

between Moslims in the first three centuries of Islamic ruling 

to Andalus, where having good treatment and there were no 

complications leading to violent reactions against them. That 

happened also during the Muravits' era and in Granada for two 

and half centuries of its Islamic rule. 
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 Some of the principalities rulers have deviated from the Islamic 

principals in dealing with Jews. So they made them close to them and 

appointed them some important official posts in their principalities 

including the post of the Granada vizir as happened in Granada 

during the time of Badis, where Ismael and his son Joseph after him 

were appointed to that post. The Jews at that era have gone beyond 

their limits and did not commit themselves to the (A'qd Al-thima), so 

they dominated the Moslims, ridiculed their beliefs and conspired on 

them and even on the rulers who took care of them. The results were 

a general misery both to Moslims and Jews. Where the former 

suffered the Jews cruelty and injustice even though they were living 

on Islamic Soil and under Islamic rule. The rulers on the other hand 

suffered from conspiracies of Jews against them. As for the Jews 

themselves, they suffered some harsh and violent relations, which led 

in general to excelling and killing great numbers of them. 

 At time of principalities the Jews tried to establish a Jewish 

state in merya, where the Jewish vizir Joseph bin Ismeal bin 

Nagdelah had conspired with Ibn Somadih, the ruler of Merya, to 

hand him Granada in return of handing him Ibn Somadih of Merya to 

Ibn Nagdelah, to establish a Jewish state there. When word reached 

Granada Moslims they revolted against Jews, Killing Ibn Nagdelah 

and many of his partners and failed the attempt. 

 The Andalusian Jews showed allegiance and loyalty to Islamic 

authorities at the three centuries of Islamic rule to Andalus, and when 

that authority weakened during the principalities and later eras, and 

the Christian grew even more stronger, the Jews enhanced their 

conspiracies on the Islamic authorities and they have gone far 

beyond their limits. 

 Andalusian Jews were quite ungrateful to Moslims, where they 

participated Spanish Christians in persecuting the occupied Islamic 

cities and their inhabitants, and they provide they with required 
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money for their wars against Andalus's Moslims and some times they 

have even participated in these wars. 

 On the other hand, Andalusian Moslims had natural social 

relations with Jews and treated them well and did them justice in 

spite of their bad qualities and their hatred and antagonism towards 

Moslims. 

 The Jews of Andalus used to have on official chief of their 

community called (Nasi) which was appointed by the Andalusian 

rulers. He was responsible to them on collecting tribute from Jews 

and handing it to them, in addition to organizing the community's 

religious, administrative and financial affairs. The Jews also had their 

judges and their own courts to hear their cases, and a special tax to 

finance their community affairs, in addition to other administrative 

and financial organizations. They were also allowed to practice all 

economic activities, but they concentrated their efforts on trade, 

especially slave traders where they made great profits, and they did 

not succeed only in some industries and cheap jobs that the Moslims 

scorned. 

 The dissertation showed also the great influence of Islamic 

culture on the Jews, where it change their language, literature, 

legislation's and even their warships and rituals. The dissertation 

concluded that the Jews sciences and intellectuals did not have 

creative minds as Jews claim, rather they were mere imitators of 

their Islamic teachers and they were affected greatly by their 

achievements.  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المقدمة
ً عدة، قبل أن يفتحها المسلمون،  عاش اليهود في شبه الجزيرة األيبيرية قرونا  

لعديد من األمم واألقوام الذين تعـاقبوا علـى   وقد خضعوا خالل هذه المدة الطويلة ل
  .حكمها

وقد كرههم أهل هذه البالد وحكامها، وضيقوا عليهم، وذلك رداً علـى كـره     
اليهود لهم، واستعالئهم عليهم، واستهزائهم بمعتقداتهم، واستحالل كسـب أمـوالهم   

  .بالربا، وبالطرق غير المشروعة
ام القوط الكاثوليك بتحويل اليهود إلى عبيـد،  وقبيل الفتح اإلسالمي لألندلس ق  

وذلك بعد أن فشلوا خالل أكثر من مئة سنة من التضييق عليهم، في تحـويلهم إلـى   
  .نصارى مخلصين

ضطهاد عن اليهود، وعـاد معظـم   الوعندما فتح المسلمون األندلس، رفعوا ا  
ية الخاصة بأهل المنصرين منهم إلى دينهم، وتعاملوا معهم على وفق األحكام الشرع

فسمحوا لهم بالبقاء على دينهم، وممارسة شعائرهم، وتركوا لهم حرية السكن  ،مةذال
بين المسلمين، أو في أحياء خاصة بهم، وأتاحوا لهم مزاولة ما شاءوا مـن أنـواعِ   
النشاط االقتصادي، وحفظوا أرواحهم وأموالهم وحقوقهم، فشهدوا عـدالً وتسـامحاً   

فوها من قبل، وعاشوا أكثر مـن ثمانيـة قـرون ينعمـون بـالحكم      وحرية لم يعر
اإلسالمي، ورأوا حضارة المسلمين السامقة، المتميزة بجمعها بين اإليمان والعلـم،  
واختلطوا بمجتمعهم الفريد، الذي يقبُِل أبناؤه على العلم والـتعلُّم والثقافـة واألدب،   

، ويعدون ذلك كلّه عبادة يتقربون بها إلى اهللا والبناء والتطوير واإلبداع، إقباالً كبيراً
  .تعالى

نبهر يهود األندلس بكلِّ ما لدى المسلمين، وحاولوا تقليدهم، فتكلّموا بلغتهم، اف  
وتعلّموا أدبهم وفكرهم وثقافتهم وعاداتهم، وتحفّزوا لخدمة لغتهم العبرية المنـدثرة،  

العربية، وكتبوا بهـا شـعراً موزونـاً     فوضعوا لها قواعد على طريقة قواعد اللّغة
بأوزان الشعر العربي، وأدخلوا إليها فنوناً لم تكن موجودة إالّ في اللّغـة العربيـة،   
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فأصبح لهم نحو وشعر وأدب، ما زالوا إلى اليوم يعدونه العصـر الـذهبي لـألدب    
  .العبري
وفكـرهم،   كما ظهر بينهم مفكرون وفالسفة، مقلِّدون ومتأثِّرون بالمسـلمين   

  .ووضعوا مؤلفات فكرية ودينية، ما تزال في نظرهم أفضل ما أنتجه الفكر اليهودي
وبلغ إحسان المسلمين إلى يهود األندلس حداً جعلهم يعينون منهم في دولـتهم    

  .الوزراء والسفراء وكبار الموظفين
راً ليهم كيـداً وتـآم  إوكان رد يهود األندلس على تسامح المسلمين وإحسانهم   

 ،ظهر واضحاً في عصر الطوائف، حيث استغلّوا مناصبهم، وتطاولوا على المسلمين
وسخروا من دينهم، وتآمروا إلقامة دولة يهودية لهم في األندلس، وقدموا المسـاعدة  
لألسبان في هجماتهم الصليبية على األندلس، كما شاركوا في التنكيل بمسلمي المدن 

  .في يد األسباناألندلسية التي كانت تسقط 
وهناك أسباب عديدة دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع، وجعلتني أقبل عليـه    

لكل الصعاب التي توقَّعتها وح وتحد وشغف رتُ منهاذبرغبة.  
  -:وأهم هذه األسباب  

1- ة شاملة، تغطّي هـذا الموضـوع،    خلوالمكتبة العربية من دراسة أكاديمية علمي
  .ميتهبالرغم من أه

وكيـف   الرغبة في معرفة متى وكيف استقر اليهود في شبه الجزيرة األيبيرية؟ -2
عاملهم حكامها وسكانها على مر العصور؟ وهل كان الفتح اإلسالمي لهـذه الـبالد   
منقذاً لليهود من االضطهاد الديني؟ وأنّه حال دون انقراضهم نهائياً من األندلس على 

  أيدي القوط الكاثوليك؟
3-  مهم ف على موقف اليهود من الفتح اإلسالمي لألندلس، وهل كان لهم دورللتعر

  فيه كما يزعم اليهود اليوم؟
الرغبة في التعرف على مواطن استقرار اليهود في األندلس، وأماكن تجمعاتهم  -4

فيها، وهل ُأجبروا على السكن في أحياء خاصة؟ وما هـو حجـم الوجـود     ةالرئيس
  ي في المدن األندلسية؟اليهود
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الرغبة في التعرف على األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية  -5
والثقافية لليهود الذين عاشوا أكثر من ثمانية قرون تحت حكم المسلمين في األندلس، 

ـ  والسيما إن كثيرا لوا ً من المثقفين اليهود في عصرنا يعتقدون أن أجدادهم لم يحص
ريخهم الطويل على معاملة أفضل من المعاملة التي وجـدوها فـي الدولـة    اعبر ت

العربية اإلسالمية في األندلس، وأنّه لم تتهيأ لهم بيئة علميـة وثقافيـة وحضـارية    
  .مزدهرة ومؤثرة مثلما تهيأ لهم في األندلس

 ،األنـدلس لمعرفة موقف السلطة اإلسالمية في مختلف العهود من اليهود فـي   -6
وكذلك موقف اليهود منها، وما هو مدى التزام حكام األندلس بمنهج اإلسـالم فـي   

  التعامل مع اليهود؟ ومدى التزام اليهود بشروط عقد الذمة؟
لمعرفة هل فعالً حدثت محاولة لليهود في عصر الطوائف إلقامة دولة يهوديـة   -7

  على ذلك؟ في إحدى مدن األندلس؟ وما هو رد فعِل المسلمين 
للتعرف على الشخصيات اليهودية التي حصلت على وظائف مهمة في الدولـة   -8

العربية اإلسالمية في األندلس، وهل قدر هؤالء إحسان المسـلمين الـيهم؟ وكيـف    
ستغلّوا وظائفهم لخدمة مصالح اليهود داخل وخارج األندلس؟ وما هو موقف مسلمي ا

  نصيب اليهود في وظائف حكومية مهمة؟ األندلس من قيام بعض حكامهم بت
الرغبة في التعرف على عادات وتقاليد وسلوك وأخالق يهود األنـدلس، وهـل    -9

مي الذي عاشوا إلسالروا بالمجتمع اثوهل تأ جتماعية بالمسلمين؟اكانت لهم عالقات 
  في وسطه أكثر من ثمانية قرون؟

  .الية اليهودية في األندلسللتعرف على التنظيم اإلداري والمالي للج -10
للتعرف على المستوى المعيشي لليهود في الدولـة العربيـة اإلسـالمية فـي      -11

  .قتصادية التي عملوا فيهاالاألندلس، والمجاالت ا
للتعرف على فكر وثقافة وأدب وعلوم اليهود في األندلس، وهل تأثروا بما لدى  -12

كان يهود األندلس من المبدعين والمؤثرين المسلمين؟ وما هو حجم ذلك األثر؟ وهل 
  في النهضة العلمية في األندلس، كما يدعي العديد من الكتاب اليهود المعاصرين؟ 

للتمكن من عقد مقارنة بين حكم المسلمين لليهود في األندلس ألكثر من ثمانية  -13
  .حتاللالقرون، وبين حكم اليهود للمسلمين في فلسطين، خالل نحو نصف قرن من ا
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للتعرف على خالصة تجربة طويلة من الحكم اإلسالمي لليهود في األنـدلس،   -14
مستقبالً عندما يتحقق وعد اهللا، ويعود اليهود من جديد أهُل ذمة في ظلِّ فادة منها إلل

  .دولة اإلسالم
أما المقدمة، فقـد تضـمنت   . وقد جاء البحث في مقدمة وستة فصول وخاتمة  

الموضوع، واألسباب التي دفعت الباحث لدراسته، وأهم التساؤالت  لمحة موجزة عن
  .عتمدت عليهااالتي ستجيب عنها الدراسة، ثم تحليالً ألهم المصادر التي 

سبانيا، وأوضـاع  أستقرار اليهودي في الوأما الفصل األول فقد تناول بداية ا  
  .والقوط الكاثوليكاليهود فيها تحت حكم الرومان والوندال والقوط األريوسيين، 

ندلس، وبين مواقع ستقرار اليهودي في األالوقد بحث الفصل الثاني مواطن ا  
  .األحياء اليهودية في أهم المدن األندلسية

وقدم الفصل الثالث دراسة لموقف السلطة اإلسالمية في مختلف العهـود من   
  .اليهود في األندلس، وموقف اليهود منها

، حيثُ قدم "ندلسجتماعية لليهود في األالالحياة ا"ابع بعنوان وكان الفصل الر  
ةدع ث عن عاداتهم وتقاليدهم في مجاالتة في األندلس، وتحدوصفاً للطائفة اليهودي، 

جتماعية بـين مسـلمي ويهـود    الكالمأكل والملبس والزواج، وبحث في العالقات ا
  .األندلس
اري للطائفة اليهودية في األندلس، وكذلك ودرس الفصل الخامس التنظيم اإلد  

  .قتصادية التي مارسها اليهود هناكالالنشاطات ا
، حيث "الحياة الثقافية لليهود في األندلس"أما الفصل السادس فقد كان بعنوان   

بحث في التربية والتعليم عند يهود األندلس، وفي نشاطهم اللغوي واألدبي والفكري 
  .والعلمي

النتائج التي توصلت إليهـا الدراسـة،    ى البحث بخاتمة تضمنت أهموقد انته
  .وكذلك التوصيات التي يوصي بها الباحث
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  تحليل المصادر
ال يستطيع الباحث في التاريخ أن يقدم صورة واقعية عن الموضوع الذي يبحث فيه، إال   

المعلومات والحقائق الكافية  إذا توفرت له الوثائق التاريخية والمصادر األولية التي تحتوي على
  . عن هذا الموضوع

وفي بحثي لموضوع اليهود في الدولة العربيـة اإلسـالمية فـي األنـدلس، رجعـت        
إلى عـدد كبيـر مـن الوثـائق والمصـادر اإلسـالمية، التاريخيـة واألدبيـة والجغرافيـة          

ـ      اوت فـي  والفـقهية، وإلى كتب النوازل والحسبة والتـراجم، فوجـدت فيهـا معلومـات تتف
درجة أهميتها بالنسبة لموضوع الدراسة، لكنها بصـورة عامـة معلومـات قليلـة، وال تكفـي      
لتغطية الموضوع من جميع جوانبه، والسبب في قلتها يرجـع إلـى أن الكثيـر مـن مـؤلفي      
المصادر اإلسالمية، لم يفصـلوا فـي الحـديث عـن الجماعـات غيـر المسـلمة كـاليهود         

ضـاً أثنـاء السـرد التـاريخي المفصـل ألخبـار األمـراء        والنصارى، وإنما ذكـروهم عر 
والفتوحات واالنتصارات والهزائم، أو خالل إجاباتهم عـن بعـض النـوازل، أو فـي بعـض      

  .كتبهم الجغرافية واألدبية

ولكي نستكمل الموضوع، وحتى ال تكون الدراسة أحادية المصادر، تم الرجـوع إلـى     
اليهودية، وكذلك إلى المراجع الحديثـة، والموسـوعات    المصادر األجنبية، والوثائق والمصادر

  .اليهودية التي اعتمدت على وثائق ومصادر أسبانية ويهودية، لم نتمكن من الوصول إليها
وطبيعي أن تحتوي مصادر اليهود ومراجعهم على معلومات لم نجدها فـي المصـادر     

  . عني المؤلفين المسلميناإلسالمية، ألن مؤلفيها معنيون بتسجيل أخبار وتفاصيل ال ت
وقد تعاملت مع ما جاء في المصادر والمراجع اليهودية واألجنبية بحذر شديد، فلم أقبـل    

إال ماله أصل في مصادرنا، أو ما اعتقدت أنه ال مصلحة لهم في وضعه، كما رددت على الكثير 
  .من الروايات واآلراء، وبينت سبب رفضي لها

  . مصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسةوفي ما يأتي تحليل ألهم ال  
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   المصادر اإلسالمية  :أوالً

من أهـل القـرن الرابـع أو الخـامس     (، لمؤلف مجهول "أخبار مجموعة في فتح األندلس" -1
  ).الهجري

أفدت منه في مواضع عدة، إذ يحتوي على معلومات مهمة، تتعلق باليهود، كوجودهم في 
المسلمين لهم في اإلسهام بحراسة المدن التي يتم فتحهـا،  ية، واستخدام دلسالعديد من المدن األن

حيث كانوا يتركونهم مع طائفة من المسلمين للحراسة، ويواصل بقية الجيش اإلسالمي عمليـات  
  . الفتح
توفي بعـد سـنة   (، لألمير عبد اهللا بن بلقين، سليل أسرة بني زيري، وآخر أمرائها "التبيان" -2

مذكرات األميـر عبـد اهللا،   : "ليفي بروفنسال، تحت عنوان. إ: ، حققه ونشره)م1090=هـ483
  ".آخر ملوك بني زيري بغرناطة

أفدت منه في دراسة اليهود والسلطة في عهد الطوائف، حيث نقل صورة من الداخل عن 
ء األوضاع التي سادت قصور األمراء الزيريين، وأوضح األسباب التي أدت بهم إلى اتخاذ وزرا

من اليهود، وصور عبد اهللا عائلة ابن نغدله أحسن تصوير، فسجل ما يعرفه عن إسماعيل وابنه 
يوسف، وأوضح المؤامرات التي قام بها األخير لتدعيم سلطته، وما وصل إليه من تجبر وتسلط، 

  .أدى في النهاية إلى ثورة مسلمي غرناطة عليه وقتله
تـوفي فـي غرناطـة سـنة     (بـن سـهل    ، ألبـي األصـبغ عيسـى   "األحكام الكبـرى " -3

  ).م1093=هـ486

وقد رجعت إلى مجموعة من وثائق هذا الكتاب التي استخرجها وحققها ونشرها محمـد  
وثائق في أحكام قضاء أهل الذمة في األندلس، مستخرجة من "عبد الوهاب خالف، تحت عنوان 

  ".مخطوط األحكام الكبرى للقاضي أبي األصبغ عيسى بن سهل
من أن هذه الوثائق تركز على نصارى األندلس، إال أنني أفدت مـن إشـاراتها    وبالرغم

القليلة عن اليهود في دراسة االستقرار اليهودي في األندلس، حيث جاء بوثيقة تبـين أن بعـض   
اليهود جاوروا المسلمين في مساكنهم، كما أمدت وثائق أخرى البحث بمعلومات مهمة عن الحياة 

  .ألندلساالجتماعية ليهود ا
: ت(، ألبـي الحسـن علـي بـن بسـام الشـنتريني       "الذخيرة في محاسن أهل الجزيـرة "-4

  ). م1147=هـ542
وهي موسوعة أدبية وتاريخية ضخمة، وقد وجدت فيها معلومات مهمة عن شخصـيات  
يهودية بارزة في عصر الطوائف كإسماعيل بن نغدله، وولده يوسف اللذان تعاقبا على منصـب  
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رناطة في عهد بني زيري، وأبي الفضل حسداي وزير المقتـدر بـن هـود فـي     الوزارة في غ
  .سرقسطة، وقد أفدت من هذه المعلومات في مبحث اليهود والسلطة في عصر الطوائف

، ألبي عبد اهللا محمد بـن محمـد الحمـودي المعـروف     "نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق -5
  ).م1160=هـ 564: ت (بالشريف اإلدريسي 

ي الكتاب على مادة جيدة عن اسـتقرار اليهـود فـي األنـدلس، حيـث أشـار       ويحتو
إلى كثرة اليهود في بعض المدن األندلسـية كأليسـانة وطركونـة، وذكـر تفصـيالت مهمـة       
عن يهود أليسانة وغناهم وانفرادهم بالسكن داخـل أسـوارها، إضـافة إلـى شـذرات عـن       

  . اليهود في عهد المرابطين وعالقتهم بالسلطة

، البن صاحب الصالة، عبد الملك بن محمـد بـن   "تاريخ المن باإلمامة على المستضعفين" -6
  ).م1198=هـ594: ت(أحمد، 

أفدت منه في دراسة موضوع اليهود والسلطة في عهد الموحدين، وفي التعـرف علـى   
  . سياسة الموحدين الحازمة مع اليهود، وموقف اليهود منهم

يهود في عهد الموحـدين، كتظـاهرهم باإلسـالم،    وهو يحتوي على أخبار مهمة عن ال
وارتيادهم مساجد المسلمين، وشك الخليفة المنصور بإسالمهم، وفرضه عليهم لباساً خاصاً، لكي 
يميزوا به، وقد أفدت من كل ما أورده عن هذا الموضوع في التعرف على سياسة الموحدين مع 

  .اليهود
  ).م1269=هـ668: ت(ن أبي ُأصيبعة ، الب"عيون األنباء في طبقات األطباء" -7

موسوعة فريدة خاصة باألطباء، اشتملت على أخبار بعض أطباء يهود األندلس، فذكرت أعمالهم   
ومؤلفاتهم، وعالقتهم بالمجتمع اإلسالمي، وقد استخلصتُ منه حقائق مهمة، ال يمكن أن نجـدها  

  .في مؤلفات أخرى
كـان حيـا عـام    (، البن عذاري المراكشـي  "غربالبيان المغرب في أخبار األندلس والم" -8

  ).م1312=هـ712
أفادني هذا الكتاب في أخباره عن الوزير اليهودي يوسف بن نغدله، وسـيرته ومقتلـه،   
وهو المصدر الوحيد الذي وجدته يذكر صراحة محاولة ابن نغدله إقامة دولة يهودية في مدينـة  

نت قرطبة مسرحاً لها، كثورة العامة على اليهـود  كما أفادني في بعض الحوادث التي كا. المرية
، وفي ذكره للجرائم التي ارتكبها يهود بلنسية ضد المسـلمين، عنـدما   )م1134=هـ529(سنة 

  .سقطت هذه المدينة في يد األسبان
ت (، البن الخطيب، لسان الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا "اإلحاطة في أخبار غرناطة" -9
  ). م1374=هـ776: 
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احتوى على معلومات عن الوزير اليهودي ابن نغدله، ومقتله، نقلها عن ابن عـذاري بتصـرف     
  . طفيف، وهو يذكر المكان الذي دفن فيه، حيث كان اليهود في وقته يعرفون قبره

  .البن خطيب" أعمال األعالم" -10
د وزارة ابن نغدله، وأضاف تعرض المؤلف لدولة بني زيري وأمرائها، ودور اليهود فيها في عه  

إلى المعلومات التي نجدها في كتاب اإلحاطة، القصيدة التي قالها أبو إسحاق اإللبيري محرضـاً  
  .باديس والمسلمين على الوزير اليهودي وعماله من اليهود المتسلّطين

حمـد  ، أل"المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس والمغرب" -11
  ).م1508–1479=هـ914–884(بن يحيى الونشريسي 

ويعد هذا الكتاب موسوعة عملية حية للفقه المالكي، وهو مجموعة التجـارب المعاشـة   
ولذلك فقد اعتمدت عليه فـي مـواطن   . الموثقة، وليس دراسة نظرية أو افتراضية لمسائل فقهية

اعية كمالبس اليهود وأعيادهم، ومـا  االستقرار اليهودي في األندلس، وفي بعض المسائل االجتم
  . يقدمونه فيها من هدايا لبعض جيرانهم المسلمين

، لشـهاب  "نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب" -12
  ).م1631=هـ1041: ت(الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني 

ألندلس الذين كتبوا شعرهم باللغـة العربيـة،   أفدت من القسم الذي خصصه للشعراء اليهود في ا  
. حيث ترجم لهم، وسجل أخبارهم، وأورد أبياتاً من أشعارهم تدل على تمكِّنهم من اللغة العربيـة 

  . كما أفدت أيضاً من الشذرات المهمة التي وردت في الكتاب عن أخبار اليهود في األندلس
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   المراجع العربية والمترجمة: ثانياً

  -:وأهمها 

  ). مدرس اللغة العبرية بجامعة عين شمس(، لمحمد بحر عبد المجيد "اليهود في األندلس" -1
م، وقد ركز المؤلف فيه على النشاط األدبي ليهود األنـدلس  1970نشر هذا الكتاب سنة 

من الفتح وحتى نهاية عصر الموحدين، ودون فيه عدداً من قصائدهم العبرية بعد أن ترجمها إلى 
بية، لكنه لم يوثق في بعض األحيان المعلومات التي جاء بها، والظاهر أن معظم مصـادره  العر

وقد أفدت من بعض هذه القصائد، ومن بعض ترجماته ألدباء وشعراء يهود فـي  . يهودية عبرية
  . األندلس

  .، للمستشرق األسباني بالنثيا"تاريخ الفكر األندلسي" -2
ومات مهمة عن عدد كبير من المفكرين اليهود الذين يشتمل هذا المؤلف الضخم على معل

نبغوا في األندلس، إذ تطرق إلى ثقافتهم، وتأليفهم باللغة العربية، ودورهم في نقل فكر المسلمين 
وقد أفدت منه في الفصل السادس الذي خصصته للحياة الثقافية لليهود في . وحضارتهم إلى أوربا

  . األندلس
  . ، لجوايتاين"خ اإلسالمي والنظم اإلسالميةدراسات في التاري" -3

مجموعة من المقاالت المهمة المتعلِّقة بالتاريخ اإلسالمي، وقد أفدت من المعلومات التي 
استقاها المؤلف من دفين الجنيزة بالقاهرة، هذا الدفين الذي يشتمل على وثائق يهوديـة، يرجـع   

بارة عن مراسالت بين يهود يقيمون فـي  تاريخها إلى العصور الوسطى، وبعض هذه الوثائق ع
األندلس، وآخرين يقيمون خارجها، وقد وجدتْ هذه الوثائق طريقها إلى جنيـزة القـاهرة، ألن   
اليهود اعتادوا أن يحتفظوا بأوراقهم ومراسالتهم القديمة في مكـان خـاص داخـل معابـدهم،     

معلومات قيمة عن الحياة االجتماعيـة  العتقادهم بحرمة رميها أو حرقها، وقد قدمت هذه الوثائق 
  .واالقتصادية ليهود األندلس، لم نجدها في كتب التاريخ
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  المراجع األجنبية : ً ثالثا

  :وأهمها 

  ، "THE JEWS OF MOSLEM SPAIN: "كتاب -1

، أستاذ التاريخ اإلسالمي بالجامعة العبرية في القدس، وقد ELIYAHU ASHTOR: ومؤلفه هو 
  .MACHLOWITZ KLEINو AARON KLEINرية، وترجمه إلى اإلنجليزية كتبه بالعب

وهو كتاب ضخم يتكون من ثالثة مجلّدات، بحث فيه هذا اليهودي ذو األصل األندلسـي  
تاريخ اليهود في األندلس المسلمة من جميع جوانبه، وقد اعتمد على مصادر إسالمية ويهوديـة  

ة مؤلفات فقهية يهودية تشبه كتب الفتاوى والنوازل وأسبانية، وكانت إحدى أهم مصادره اليهودي
عند المسلمين، كتبها أحبار يهود في األندلس وفي عصور مختلفة، كما رجع إلى خرائط أسبانية 
قديمة للمدن األندلسية، تظهر مواقع األحياء اليهودية فيها، كما زار هـذه المـدن، وحـاول أن    

  . اإلسالمي يتعرف على مواقع اليهود فيها في العصر
ويمتاز كتاب آشتور بالتوثيق، فهو يشير دائمـاً إلى مصدر المعلومة التي يذكرها، أمـا    

سلبيات آشتور وكتابه فكثيرة، نذكر منها أنه يأتي بتفصيالت كثيـرة، خارجـة تمامــاً عـن     
الموضوع، فإذا أراد أن يتحدث عن موقف يهود األندلس من الفتح اإلسـالمي، نجـده يسـهب    

يطنب في الحديث عن فتح المسلمين لألندلس، وإذا ذُكرت عالقة ليهودي أندلسي مع يهودي في و
مصر أو فلسطين أو إيطاليا أو الخزر نجده يترك األندلس، وينتقل إلى تفاصيل تاريخ اليهود في 

ليلة، تلك البلدان، كما أنه يكتب بأسلوب إنشائي ودعائي لليهود، وهو يحاول أن يلتقط أخبارهم الق
ليبرزهم ويضخِّم مكانتهم وأثرهم في األندلس، وهذا كُلُّه يفسر السبب في ضخامة كتابه، كما أنَّه 
لم يطلع على كثـيرٍ من المصادر اإلسالمية، ولم يستطع الخوض في كتـب الفقـه اإلسـالمي    

  . والنوازل والحسبة
له أصالً في مصادرنا، ومـا   وقد تعاملتُ مع معلوماته بحذر، فلم أسجل إال ما رأيت أن  

اعتقدت أنها معلومات عادية ال مصلحة له في وضعها، كمواقـع أحيـائهم وأسـماء أحبـارهم     
وهي معلومات وثقها، وكنتُ في كثيرٍ من األحيان أسـجل المصـدر   . وقادتهم، وطريقة تنظيمهم

وناقشـتها ورددتهـا،   وقد توقفتُ عند العديد من آرائه، . األجنبي الذي نقل عنه هذه المعلومات
وحاولتُ أن أقدم بحثاً يجمع فقط الحقائق التي ذكرتها المصادر اإلسالمية واليهودية واألسـبانية،  

  .ويناقشها مناقشة علمية موضوعية غير متحيزة
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2- "TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY AND LITERUTURE"،  
  .JACOB MANN: ومؤلفه هو 

  ن من مجلَّدين ضخمين جمع فيه المؤلِّف عدداً كبيراً من الوثـائق  وهو كتاب وثائقي يتكو
التاريخية اليهودية المهمة، ووضع صوراً لها، وهي مكتوبة إما باللغة والحـروف العبريـة، أو   
بحروف عبرية ولغة عربية، وبين أماكن وجود هذه الوثائق وأرقامها في المكتبات والجامعـات  

هذه الوثائق في فصل اليهود والسلطة، وبالذات عند الحديث عن اليهودي  األجنبية، وقد أفدت من
حسداي بن شبروط، الذي حصل على منصب مهم في حكومة الخليفة األندلسي عبـد الـرحمن   
الناصر، واستغلَّه لمساعدة اليهود داخل وخارج األندلس، حيث وجدتُ فيه صورة نص الرسـالة  

لى حسداي، يشرحون له معاناتهم تحت الحكـم البيزنطـي،   التي بعث بها يهود جنوب إيطاليا إ
ونص الرسالة التي بعث بها حسداي إلى اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع، مع رسـولي  
اإلمبراطور إلى الخليفة الناصر، ويرجوه فيها أن يرفع المعاناة عن يهود إمبراطوريته، وكـذلك  

إلى حسداي ليتدخل لدى حكامهم كـي يحسـنوا    نص الرسالة التي بعث بها يهود جنوب فرنسا
  .معاملتهم

  ،"LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS"كتاب  -3
  . GOITEIN, SOLOMON, DOB FREITZ: ومؤلفه هو

وهو كتاب وثائقي يحتوي على عدد كبير من المراسالت بين التجار اليهود في العصور 
رجها جوايتاين من جنيزة القـاهرة، وقـام   الوسطى في منطقة حوض البحر المتوسط، وقد استخ

بنشرها، وقد أفدت من المراسالت الخاصة بتجار يهود أندلسيين في التعـرف علـى نشـاطهم    
االقتصادي، وجوانب من حياتهم االجتماعية، وحصلت منها على معلومات وحقائق مهمـة لـم   

  . أجدها في مصادرنا اإلسالمية
4- "THE HISTORY OF THE JEWS OF SPAIN AND PORTUGAL"  

  . م1848، وقد نشره أول مرة في سنة E.H. LINDO: ومؤلفه هو  
  والكتاب يتناول تاريخ اليهود في أسبانيا منذ وجودهم فيها، وحتى طردهم منها على يـد

  . األسبان، وهو يركز على تاريخهم تحت حكم النصارى األسبان
خصـوص بدايـة وجـودهم فـي     وقد أفدت منه فـي التعـرف علـى آراء اليهـود ب      

أسبانيا، وفي التعرف على أوضاعهم تحت حكم القـوط الكاثوليـك، حيـث نشـر النصـوص      
  . الكاملة لقوانين المجالس الكنسية القوطية التي صدرت ضد اليهود
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  .الوجود اليهودي في أسبانيا :المبحث األول

  .في أسبانيا زمن تحول القوط إلى الكاثوليكية اليهود :المبحث الثاني

  .اليهود تحت حكم القوط الكاثوليك :المبحث الثالث



 

18

  المبحث األول

  الوجود اليهودي في أسبانيا
  

، لكنهـا اختلفـت فـي    (*)ودي في أسبانيااتفقت المصادر التاريخية على قدم الوجود اليه
فأول وصول يهودي إلى تلك البالد، تحدثت عنه المصـادر  . تحديد زمان وطريقة وصولهم إليها

اإلسالمية، يعود إلى عهد الملك األسباني إشبان، الذي تقول إنه شارك مع نبوخذنصر في فـتح  
وتقـدم المصـادر   . لف أسير يهودي، ثم عاد إلى بالده يحمُل معه مئة أ)م.ق 586(القدس سنة 

ومـن ذلـك قـول الحميـري نقــالً عـن       . )1(اإلسالمية تفاصيل متشابهة عن هذا الموضوع
أول من سكن األندلس بعد الطوفان على ما يذكره علماء قـوم عجمهـا يعرفـون    : "(**)الرازي

عـالى عـنهم   باألندلش بالشين معجمة، بهم سمي البلد ثم عرب، وكانوا أهل تمجس، فحبس اهللا ت
المطر، حتى غارت عيونها، ويبست أنهارها، فهلك أكثرهم، وفر من قدر على الفرار منهــم،  
فأقفـرت األندلس، وبقيت خالية مئة عام، وملكهم إشبان بن طيطش، وهو الذي غزا األفارقـة،  
وحصر ملكهم بطالقة ونقل رخامها إلى إشبيلية، وبه سميت فاتخـذها دار مملكـة، وكثــرت    

، بعد سنتين من ملكه، خرج إليها في ]القدس[ـه، فعال في األرض، وغزا من إشبيلية إيليا جموع
السـفن، وهدمها، وقتل من اليهود مئة ألف وأسترقّ مئة ألف، وفرق في الـبالد مئـة ألـف،    

ي مغانـم األندلس، والغرائـب التـي أصيبت ف. وانتقـل رخـام إيليا وآالتها إلـى األندلـس
، وقليلة الـدر التـي ألفاهـا    التي ألفاهـا طارق بـن زيـاد بكنيســة طليطلة يمانكمائدة سل

                                                           
OنZ هFا اX8Y أS@T U1J V1W ا.NMQRة اH; . 5IJ FKL /MN>@MO هFا ا.B-; CDE" أ8@=?<="5 ;:91 ا5678ام آ01/ .- (*)

إT@=ن ا.Fي 5bث ;h5IJ H أول اN-78ار .I>1`د ;H هhF ا.@gد، آ0= أو9ea ورa`L H; 9Rb`ع ^[L N\ هFا 
ا.r7E اS?O ،=I. HLg8q اX8Y ا.Fي ا5KJ  SL5678 ا.J pM5e\ هhF ا.@gد، 5no" اm.5?O"ا.CDE، وا5678ام آ01/ 

  .ا.01s0`ن
)1( NtKM : v.=00.وا v.=s0.5، ا>@J `oي، أNw@.ا)=oوأورو m.5?O=o ا.6=ص Xs-.ا(V>-ey ، : ،HRe.0\ اbN.5 ا@J
؛ أ50eL `o ا.HW=TN واo\ ا.N6اط اH1>@Tq، اH; m.5?O 111-109، ص)مN>o1 ،1968وت، دار اqرT=د، ط(

5Lر5M، ا.m1R0 (إK>.`L `>1>0M<=، و[=~<g>L v8`o `K، : اO?`ار، و;H ا[D7=ر ا{7@=س اO?`ار، XM5-y وV>-ey ا{7@=س
 ،HoNn.ا X.=n.ا �L ون=n7.5 اInL ،/>01n.ث ا=eo�. U1JO50 102، ص)م1990اeL 5 ا�@J `oاري، أFJ \o؛ ا

 V>-ey ،بN�0.وا m.5?Oأ[@=ر ا H; بN�0.ا.@<=ن ا ،Hاآ�N0.ا/n�.<No HEو;sK=ل، . آ`Yن، وإ. س. ج: وNLا
؛ ا.Fnري، أ�Ny ،N0J \o 50b<� اO[@=ر و�M`Ky ا�~=ر وا.@7s=ن ;H 2، ص)ت. N>oوت، دار ا.�-=;/، د(، 2�ـ

V>-ey ،v.=00.0<� ا� U.إ v.=s0.ا�� ا.@51ان واN� : ،H?ه`اOا QMQn.5 ا@J) 5 ا.5را8=تInL /n@�L ،5M5رL
 ،/>Lg8qان ?�) م1965ا`KJ 9ey N" H; 7=نs@.ا�~=ر وا �M`Kyر و=@]Oا �>�Ny آ7=ب \L m.5?Oا \J ص`D?

v.=00.0<� ا� U.إ v.=s0.ا�� ا.@51ان واN�"ط، 97، صN0.و08/ ا B0s.1/ ا� ،H1J \o 50eL ،ا.�@=ط \o؛ ا
V>-ey : ،دي=@n.76=ر اL 50bأ) ،/>Lg8q5 ا.5را8=ت اInL /n@�L ،5M5رL1971139، ص)م hN�? ،ان`KJ 9ey :

  ".y=ر�M اoY m.5?O\ ا.NwدM`س، وو�oY SE\ ا.�@=ط، ?D=ن �5M5ان"
(**)  /K8 U;`70.ا Hs.5?Oا H;اN�R.ازي، اN.50 اeL \o 50bم936=هـ324(ه` أ .( S08=o ا.�@=ط \oح اZN� 5}و

/MواN.ا hFه SKJ C-? =L5KJ .ازيN.50 اeL \o 50bو;=ة أ �Mر=y \J .NtKM :.=s0.ي، اNw@.ا v.=00.وا v) Xs-.ا
=oوأور m.5?O=o ( 70، ص)ا.6=صV-e0.ا �L=ه(SKJ /MواN.ا hFا.�@=ط ه \oا C-? \Jو ، . NtKM : ،ا.�@=ط \oا

  .1�139/ ا.B0s، ص
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بـن نصيـر بكنيسـة ماردة، وغيـرها مـن الذخائـر، كانت مما حـازه صـاحب    موسـى
  .)1("(*)األندلس من غنيمة بيت المقدس، إذ حضر فتحها مع نبوخذنصر

ا ورد في المصادر اليهوديـة  وقبل الدخول في مناقشة ما جاءت به مصادرنا، نعرض م
فالمصادر اليهودية تذكر أن عدداً من العائالت اليهودية الشـهيرة  . واألسبانية عن هذا الموضوع

إن أجدادهم جاءوا إليها أسـرى مع إشبان في زمن التدمير األول للهيكـل،  : "في األندلس تقول
، والعائالت التي تنسب نفسها إلـى  )3(في أليسانة )2(مثل عائلة المؤرخ اليهودي إبراهيم بن داود

  .مثل عائلة أبرابانيل (SEVILLE)النبي داود عليه السالم في إشبيلية 

وتناقل اليهود األندلسيون خالل الحكم اإلسالمي لألندلس روايات كالتي سـجلها وقبلهـا   
د لمدينـة  إسحاق أبرابانيل في تفسيره إلصحاح الملوك، والتي تُبين أن أوائل المستوطنين اليهـو 
، (PIRUS)طليطلة كانوا األسرى من قبائل يهوذا وبنيامين الذين جاءوا مـع إشـبان وبيـروس    

  .)4(المشاركَين مع نبوخذنصر في فتح القدس
نصر وإشبان، وأنهم هـم   إن وجودهم فيها يرجع إلى زمن نبوخذ: "ويقول يهود غرناطة

  .)5("رمانة"ة الذين سموها بهذا االسم الذي يعني باألسبانية القديم
وتقدم بعض الدراسات اليهودية افتراضات وتوقعات عن زمن الوصول اليهـودي إلـى   

-1125(أسبانيا، منها أنهم ربما نزحوا إليها خالل الصراعات التي حدثت في زمـن القضـاة   
ــرائيل  )م.ق1025 ــودا وإس ــي يه ــين مملكت ــروب ب ــالل الح   ، )6()م.ق724-931(، أو خ

                                                           
(*)  ND? 9]`@? أو ND?F]`@?(NEBUCHADNEZZAR) : ،اقNn.ب ا`K�أ1L 5b`ك ا.51wا?<<\ ا.Kw8 \MF`ا 

 /K8 H;`y561 دg>0.ا C@} .@.ا NtKM ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw)=oوأور m.5?O=o ا.6=ص Xs-.( 111، ص)ا �L=ه
V-e0.ا.(  

)1( V>-ey ،ر=�}Oا N@] H; ر=�n0.وض اN.ا ،XnK0.5 ا@J \o 50eL ،يN>0e.س، : ا=@J ن=sbإ) /s8�L ،ةNا.-=ه
  .34- 33، ص)مN�=?2 ،1980 .�1-=;/، ط

-1110=هـ504 -576(Noز ;H اm.5?O، و{J 5=ش K8 \L/  ه` ا.�0رخ ا.<I`دي ا.`b<5 ا.Fي: إNoاه<o X\ داود )2(
�=?� y=رH6M آ=ن Kno`ان)م1180 U1J 7`ىbوا ،SE.ي أF.5 ا>b`.ا So=7وآ ،) :Y=@wه ( UKn0o"ف`D7.ا" X.و ،

  .K7M=ول ;<y S=ر�M اCo ،m.5?O رآy U1J Q=ر�M آo=7/ ا.017`د
NtKM :  

SEMON DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS FROM ROMAN EMPIRE TO THE 
EARLY MEDIEVAL PERIOD, (NEW YORK,), VOL.2, P.756; YITZHAK BEAR, A 
HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTIAN SPAIN, (PHILADELPHIA), VOL.1, P.32. 

)3( HAIM BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, (JERUSALEM, 1972), 
VOL.11, P.550.   

)4( EDITORIAL STAFF, ENCYCLOPEDIA JUDAICA (ED) SEVILLE, 
ENCYCLOPEDIA JUDAICAL, VOL.14, P.1201.  

)5( BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.852.  
)6( E.H. LINDO, THE JEWS OF SPAIN AND PORTUGAL (NEW YORK), P.6.  
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  راء الذين بعث بهـم النبيـان داود وسـليمان عليهمـا السـالم لإلقامـة       أو أنهم من ساللة السف
  .)1(في أسبانيا، وأن حيرام مسؤول كنوز سليمان قد توفي هناك

وتصنفها بعض الدراسات اليهودية الحديثـة  . ً عليها ولم يقدم أصحاب هذه المزاعم دليال
  .ضمن األساطير التي ال دليل على صحتها

 (MARYANA)ما قاله المؤرخون األسبان، وعلى رأسـهم ماريانـا  ) لندو(وقد نقل إلينا 
ً  وهو أن إشبان قد رافق نبوخذنصر، وفتح معه القدس، ونقل إلى بلده عـددا . عن هذا الموضوع

  .)2(من يهودها
وأميل إلى صحة القول بأن أول استقرار لليهود في أسبانيا، كان في عهد الملك إشـبان،  

وذلـك  . نصر في فتح القدس وهو عائد إلى أسبانيا بعد مشاركته نبوخذوأنه حملهم إليها أسرى، 
  : لألسباب اآلتية

ورود هذه الرواية في العديد من مصادرنا اإلسالمية، ومن دون أن يشكك في صـحتها أي   -1
رواية أخرى تتحـدث عـن أول    -في ما نعلم–كما لم تقدم مصادرنا . من المؤرخين المسلمين

  .سبانيا عن غير هذا الطريقاستقرار يهودي في أ
ورود هذه الرواية في المصادر األسبانية القديمة، األقرب إلى زمان الحدث، والتي نقل عنها  -2

يفهم ذلك من قول الرازي فـي معـرض حديثـه عـن هـذا      . المؤرخون المسلمون هذا الخبر
  .)3("على ما يذكره علماء عجمها: "الموضوع

بصحة ما جاء في مصادرهم  (MARYANA)حقين، ومنهم ماريانا اقتناع اليهود األسبان الال -3
  .)4(القديمة

شهادات المؤرخين اليهود، وأبناء العائالت اليهودية األندلسية التي أوضحناها سابقاً، والتـي   -4
. )5(تبين أن أجدادهم جاءوا إلى أسبانيا أسرى مع ملكها إشبان في زمن التـدمير األول للهيكـل  

                                                           
)1(  ،\sb ،=�=�"/>Lg8qأ8@=?<= ا H; د`I>.ع"ا ،CD>E.1/ اRL ،26 ،) ،ةN]0=دى ا��1410N@0;`? ،هـ- ،N@0sMد

ا.`ا{n/ ا�ن ;H  (MURVIEDRO)هK=ك أ�8`رة IM`دy /M-`ل L /KM5L H; N�Jُ S?�o`ر;<5رو . 38، ص)م1994
ا.�s0ول KMQ] \J/ ا.T U1J ، : v10=هC0eM N@} 5 آMN@J /o=7/ هsK1o(SAGUNTO)H</ وا.0s0=ة 8=�`?7` 

  .18<0=ن، ا.Fي �=ء .�0R ا.MQR/ وL=ت
NtKM :BEINART, MURCIA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.12, P.531; 

ISAAC, BROYDE, SPAIN, THE JEWS ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484.   
)2( NtKM :  

LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.5.  
  ).رواM/ ا.Nازي( 33ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )3(

5KJ  ً=:Mأ C-K.ا اFه U.رة إ=Tqوردت ا :w@.ا ،v.=00.وا v.=s0.ي، اN"=oوأورو m.5?O=o ء ا.6=صQR.ا" ،
  .97؛ ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر، ص110ص

  : ذآN رأي L=رM=?= و�<L hN\ ا.�0ر[<\ ا8O@=ن )4(
LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.5.  

)5( BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.550.  
ED, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL. 14, P.1201; 

BEINART, GRANADA ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.582.   
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في أذهان الجماعات واألقليات التي تعيش غريبة في بلدان أخرى، زمان وكيفية  وغالباً ما يرسخ
  .وصولهم إلى هذه البلدان

يبين التاريخ القديم لمدينة طليطلة أنه قبل خمس مئة عام من ميالد المسيح عليـه السـالم،    -5
لمصـادر  لعلها ناتجة عن ذلك األسر الـذي تحـدثت عنـه ا   . )1(ازداد عدد سكانها زيادة كبيرة

  .اإلسالمية
هشام بن عبد العزيز علي حجر في سورها يحمل كتابة تـدل   (MERIDA)عثر أمير ماردة  -6

وقد أشار الحميري إلى أن إشبان قد جلب هذا الحجر وغيره . على أنه كان لبنة في سور القدس
ماردة، وأنـه  وانتقل رخامها إلى إشبيلية و. "من الغرائب التي وجدت عند فتح أسبانيا، من القدس

صاحب المائدة التي ألفيت بطليطلة وصاحب الحجر الذي وجد بماردة، وصاحب قليلة الجـوهر  
  .)2(التي كانت بماردة أيضاً

ويشهد بقاء هذه األشياء إلى زمن الفتح اإلسالمي، وذكرها في الروايـة نفسـها التـي    
  .ى صحة وقوع هذا األسرتحدثت عن أسر إشبان لعدد من يهود القدس وحملهم إلى أسبانيا عل

وال يعني قبولنا وترجيحنا لما جاءت به المصادر اإلسالمية، بخصـوص أسـر إشـبان    
لليهود، ونقلهم من بيت المقدس إلى أسبانيا، أننا نقبل بكّل ما ورد فـي رواياتهـا حـول هـذا     

قصة  الموضوع من تفصيالت، إذ أنها تحتوي على أساطير ومبالغات ال يمكن قبولها، وذلك مثل
، )3(اللقاء بين إشبان وهو حراث فقير، والخضر الذي بشره بالملك، وأنه سيغزو بيـت المقـدس  

ومثل تقدير عدد األسرى اليهود الذين تم نقلهم إلى أسبانيا بمئة ألف، إذ لـو كـان هـذا العـدد     
ـ  ث صحيحاً ألصبح عدد اليهود في أسبانيا زمن الفتح اإلسالمي لها يصل إلى بضعة ماليين، حي

  .)4(يكون قد مضى على وجودهم في هذه البالد نحو أربعة عشر قرناً
أما بخصوص ما ذكرته بعض الدراسات اليهودية عن توقعها أن استقرار اليهـود فـي   
أسبانيا يرجع إلى عصر القضاة، أو إلى زمن الحروب بين مملكتي يهودا وإسرائيل، أو إلى زمن 

وفرضيات مرفوضة، ألنها ال تقوم على دليـل، وإنمـا    فهي توقعات. النبي سليمان عليه السالم
  .تعتمد على الظن والتخمين فقط

وقد حاول لندو أن يثبت أن استقرار اليهود في أسبانيا يرجع إلى زمن سـليمان عليـه   
السالم، واستشهد بنصوص من التوراة، تتحدث عن قيام رحالت تجارية مشتركة إلـى مدينـة   

، )5(ي عهد سليمان عليه السالم، والفينيقيين في عهد ملكهم حيـرام ، بين بني إسرائيل ف"ترشيش"
                                                           

)1( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.4.  
  .59ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )2(
  .2، ص2اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )3(
)4(  /K8 ن .1-5س، آ=ن=@Tو إQ� أ8=س أن U1J v.م.ق 586ذ.�. HLg8qا r7E.وا ، /K8 آ=ن m.5?
  ).م711=هـ92(
)5( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.1-4.  
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كانت له في البحر سفن ترشيش مع سفن حيـرام،  ] سليمان[ألن الملك : "وأحد هذه النصوص هو
ً وقـردة   ً وفضـة وعاجـا   فكانت سفن ترشيش تأتي مرة في كل ثالث سنين، حاملـة ذهبــا  

  .)1("وطواويس
  . التي وردت في النص التوراتي هي مدينة طرطوشة "ترشيش"وأكد لندو أن مدينة 

وأرى أن لندو قد جانب الصواب، ألنه حمل النصوص التوراتية التي اعتمد عليها فـي  
إذ خالف بذلك . إثبات رأيه أكثر مما تحتمل، عندما قال إن ترشيش هي مدينة طرطوشة األسبانية

كري الذي بين أن ترشيش هـو االسـم القـديم    ما هو معروف، وما قال به الجغرافيون، مثل الب
في ترجمته اآلراميـة للتـوراة، التـي تسـمى      (ONKALOS)وما قال به أونكالوس . )2(لتونس

  .)3(، حيث أكد أن ترشيش الواردة في النص التوراتي تقع في أفريقيا(TARGUM)الترجوما 
ا، وجلبـت منهـا   وحتى لو كانت هناك سفن عبرانية فينيقية مشتركة وصلت إلى أسباني

فإن ذلك ال يعني أن اليهود قد استقروا في . الفضة في زمن سليمان عليه السالم، مثلما يقول لندو
، )4(أسبانيا في زمن سليمان عليه السالم، ألنه ال يعقل أن يتركوا مملكة سليمان العظيمة الغنيـة 

ونوا قد هاجروا إليها بعد وفاة ويذهبوا ليستقروا في بلد يبعد عنها كل هذا البعد، وال يمكن أن يك
سليمان عليه السالم، وضعف وتنازع اليهود، ألن اليهود ال يملكون القدرة على ركوب البحـر،  
ولم يكتسبوا هذه الخبرة من الفينيقيين، ولم يحدث تعاون بحري لهم مع الفينيقيين بعد عهد سليمان 

  .)5(عليه السالم
الدراسات اليهودية الحديثة على تأكيد أن أول وأعتقد أن حرص لندو وغيره من أصحاب 

استقرار يهودي في أسبانيا يرجع إلى زمن سليمان عليه السالم، أو إلى عهود تسبق عهد الملـك  
األسباني إشبان، هو محاولتهم التهرب من حقيقة أن اليهود قـد جـاءوا إلـى أسـبانيا أسـرى      

ندلس، ال تناسب عظمة الصـورة التـي   مستعبدين، ألن في طريقة وصولهم هذه إهانة ليهود األ
  .رسموها لهم، وبالغوا في تضخيمها

                                                           
)1(  ،NT=n.ا CDE.ا ،p.=�.ا.10`ك ا NE8 ،V>7n.5 اIn.7=ب ا.0-5س، اw.ا) \>18N0.ا /n@�L H; �@W ،وتN>o

 ،\>>J`s>.573، ص)م1882ا.  
�ـ )2( ،v.=00.وا v.=s0.5، ا>@J Hoي، أNw@.2اXM5-yو V>-ey ، :. ن ;=ن=Mي، أدرN>; 9 (<`;\، وأ?5ري>o ،ج=WN}

  .695، ص)ت.ا.0we/، ا.5ار ا.7w1. />oNn=ب، د
)3( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.4.  
)4( U.=ny م، {`ل ا�gs.ا S>1J 18<0=ن v1L /0tJ U1J 5لM : \ْLِ 5ٍbَ�َ.ِ H�ِ@َKْMَ =.َ =wً1ْLُ H.ِ �َْوَه H.ِ NْEِ�َْل َر̈ب ا=}َ

َ̀هZ=ُب 5ِnْoَي ِإ?vَZ َأْ?   .40: ؛ وNtKy ا�M=ت ا.M^ U7b =I. />.=7/35" ، 8`رة ص، ^9َ/M اْ.
�`اد H1J، ا.y H; CDE0=رy \J .NtKM : �M`{© ا.n7=ون ا.@Neي ا.<I`دي ا.L 5no H->K>E`ت 18<0=ن S>1J ا.gsم )5(

  .641-640، ص)مN>o2 ،1976وت، دار ا.5�o ،\>Mg01. X1nاد، 7wL@/ ا.IK:/، ط(، 1ا.Nnب {@C اg8qم، �ـ
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وبينما تختلف المصادر واآلراء حول وجود اليهود في األندلس فـي القـرون السـابقة    
للميالد، لعدم وجود األدلة الوثائقية واألثرية التي تحسم في العادة هذه االختالفات، فإنهـا تتفـق   

  .، وذلك لتوفر اآلثار والوثائق)1(ا في القرون الميالدية األولىعلى وجود اليهود في أسباني
  بأسبانيا على كتابـة التينيـة موجـودة علـى شـاهد قبـر        (ADRA)إذ عثر في أدرا 

وتم اكتشاف عمالت نقدية يهوديـة فـي أرض   . )2(لفتاة يهودية تعود إلى القرن الثالث الميالدي
ين كنسية صادرة بخصوص اليهود عـن  ، كذلك وجدت أربعة قوان(TARRAGONA)طركونة 

، تحرم على النصارى دخول بيوت )م304-303( منالمنعقد في المدة  (ELVIRA)مجلس إلفيرا 
اليهود أو مؤاكلتهم، أو تزويجهم من فتيات نصرانيات، أو السماح لهـم بمباركـة محاصـيلهم    

  .)3(الزراعية
رية منذ مدة طويلة، سابقة لتاريخ وهذه القوانين تشير إلى وجودهم في شبه الجزيرة األيبي

انعقاد المجلس، بحيث أنهم تمكنوا من كسب ثقة السكان، فآكلوهم، وزوجـوهم، وطلبـوا إلـيهم    
  .مباركة محاصيلهم الزراعية

وهذه القوانين تشير إلى وجودهم في أسبانيا منذ مدة طويلة، سـابقة لتــاريخ انعقـاد    
  .كان، ومؤاكلتهم، والتزوج منهمالمجلس، بحيث أنهم تمكنوا من كسب ثقة الس

في تفسـيره إلصـحاح    (DON ISAAC ABRABANEL)ويذكر دون إسحاق أبرابانيل 
  .)4()م70(زكريا أن عائلته، وعائلة أخرى سكنت إشبيلية في زمن تدمير الهيكل الثاني 

 إن استيــطان اليهـود فـي جـزر    " قـة لمـذكرات ميور "ويقول المؤلف المجهـول  
  .)5(يعود إلى خمس وستين سنة قبل الميالد (BALEARIC ISLANDS)البليار

وإذا صح قيام إشبان بأسر ونقل عدد من يهود القدس إلى أسبانيا في القرن السادس قبل 
الميالد مثلما تقول المصادر اإلسالمية، فإن هذا التهجير يكون التهجيـر اليهـودي األول إلـى    

لك البالد، فقد حدث في العهد الروماني، حـين توجـه   أسبانيا، أما التهجير اليهودي الثاني إلى ت
إلى القدس، إلخماد تمرد ) م70(سنة  (TITUS VAS PASIAN)القائد الروماني تيتوس فيسبسيان 

ً  ، وأسر نحـو ثالثـين ألفـا   )6(قام به اليهود هناك، وتمكن من قمع المتمردين، وإحراق رموزهم
                                                           

  ؛ 286ا.J`8`0/ ا.<I`دM/، ص )1(
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.503; 

  ؛381، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م
THE STANDARD JEWISH ENCYCLOPEDIA, (JERUSALEM-TELAVIV, 1958-

1959), P.1744-1745.  
)2( BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11 P.484.  
)3(BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484.  
)4( LINDO, THE JEWS IN SPAIN, P.6.  
)5( IBID, P.6.  
)6( V>-eyو XM5-y ،/0M5-.ا />oNn.0/ ا�N7.ا ،X.=n.ا �Mر=y ،0\ ا.@5وي، : أورو8<`سbN.5 ا@J) /s8�0.وت، اN>o

  .179، ص)م1982، 1ا.oNn</ .51را8=ت وا.N�K، ط



 

24

، وكان لألندلس نصيب مـنهم، إذ  )1(وانئ المغربعشرة سفينة إلى ممنهم، نقلهم بواسطة اثنتي 
ذكر مؤرخو مدينة ماردة إن يهودها استقبلوا إخوانهم الذين رحلوا عن القدس بعد دمار الهيكـل  

، وقيل إن هؤالء المرحلين كانوا من أبناء العائالت المهمة من سبطي بنيـامين ويهـوذا   )2(الثاني
  .)3(اللذين ينتسبان إلى داود عليه السالم

، لكـن  )4(أما اليهود الذي قُدرت لهم النجاة من جند تيتوس، فقد تفرقوا بين بابل ومصر
ً إلى مدينة قورينة في منطقة برقة، حسب ما يقولـه   ا الجزء األكبر منهم فر إلى المغرب، وتحديد

ولـى  ، الذي قدر أن عددهم وصل في ليبيا في القرون الميالدية األ)5(المؤرخ اليهودي يوسيفوس
ً في معظم مناطق المغـرب، وال سـيما فـي المـدن      ، وقد انتشروا أيضـا)6(إلى نصف مليون

  .)7(الساحلية، أو المناطق الداخلية القريبة منها
وبالرغم من اعتقادنا أن تقدير يوسيفوس لعدد اليهود في ليبيا غير دقيق، ومبـالغ فيـه   

إلسالمي أكثر من عشرة ماليين، وهذا ما لـم  ً، ألنه لو صح لكان عددهم فيها زمن الفتح ا كثيرا
إال أنه من الواضح أن المغرب في الثلث األخير من القرن األول الميالدي قد أصبح . يقل به أحد

  .)8(من أهم المناطق التي استقر فيها اليهود
وهذا يعني أن أسبانيا منذ تلك العصور قد أصبحت قريبة من تجمـع يهـودي كبيـر،    

وهذا ما حدث بالفعل، فقد ثبـت حـدوث هـذه    . يهودية مستمرة منها وإليهاومعرضة لهجرات 
الهجرات المرتبطة على األغلب بالظروف السياسية واالقتصادية، منها الهجرة إلى أسبانيا التـي  

، عنـدما قـرر أن يسـود    )م565-527( )9(حدثت في عهد اإلمبراطور البيزنطـي جسـتنيان  
  .)10(حدةإمبراطوريته قانون واحد وعقيدة وا

                                                           
)1(  N>� N>7s�=L /.=8ر ،\M5b`0.8-`ط دو./ ا U.إ r7E.ا \L HLg8qب اN�0.ا H; د`I>.د، ا`nsL ،Hyا`w.ا

  . 40، ص)�=nL/ ا.QRا�5InL ،N ا.7=ر�KL)�M`رة، 
N>8أ.© أ /ªL ثg~ د آ=ن`I>.ى اN8O5د اJ أن  ً=:Mأ Nوذآ.  

NtKM :50ن، ص.م.  
�5 ًا S>; «.=@L X}أ.©، ر /ªL ثg~ X}وأرى أن ر �@sM 8`ف S?O ،5دn.ا اFه C7`س آ>y N8�M ر أن`D7M g; ،

�n>0ـً= XIL=nW¬o C}Oا U1J CEw778 H7.5د . إره={ـً= .51و./ اn. Nي ذآF.ا N]ا� X}N.ا.0@=.�/، أن ا U1J 5لM =Lو
وwy`ن no<5ة J\ وا.e-<-/ أن ا.NواM=ت ا.7=ر6M</ آ�<N ًا NM5-y H; «.=@y =L اOر{=م، . اN8Oى، آ=ن N�J ا.X}N اOول
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فـي عهـد   ) م613-612(وكذلك الهجرة من أسبانيا إلى المغرب التي حدثت بين سنتي 
، الذي اضطهد اليهود، وأمهلهم سنة للتفكير، )مSISBUTO )612-620الملك القوطي سايزبوت 

  .)1(في اعتناق النصرانية أو الرحيل عن أسبانيا
اإلمبراطـور الرومـاني هـدريان     أما التهجير اليهودي الثالث إلى أسبانيا، فقد قام بـه 

(HDRIAN)  بعد أن قضى على تمرد اليهود في فلسطين، الذي قاده باركوكـاب  )م136(سنة ،
(BARCHOCHAB)   وقد نقل هدريان إلى األندلس نحو خمسين ألف عائلة يهودية مـن أجـل ،

ً ً شـديدا  د كرها، وكان يكره اليهو)3(، ويقال إن هذا اإلمبراطور من مواطني أسبانيا)2(استعبادهم

 

)4(.  
ً، ألن عدد أفراد خمسين ألف عائلة قد يزيد على ربع  وأعتقد أن هذا العدد مبالغ فيه أيضا

مليون نسمة، ولو ترك هؤالء وحدهم يتكاثرون إلى زمن الفتح اإلسالمي ألسبانيا لوصل عددهم 
هذا ما يتنافى مع إلى بضعة ماليين، إذ يكون قد مضى على استقرارهم هناك نحو ستة قرون، و

المعلومات المتوفرة عن الوجود اليهودي في المدن األسبانية زمن الفتح اإلسالمي، والتي تعبـر  
  .عنها مساحة أحيائهم، والتي سنتحدث عنها في الفصل القادم

  

  

  

  

  

                                                           
)1( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.510; 
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)3( IBID, P.7.  
)4(  ،B>8`.وا XM5-.ي اN@n.دب اO50، اeL 9E.ل، ُأg�) ،m0T \>J /nL=� /n@�L ،ةN129، ص)م1978ا.-=ه -
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  المبحث الثاني

  اليهود في أسبانيا إلى زمن تحول القوط إلى الكاثوليكية

نذ دخولهم إليها بين سكان نتجوا من اختالط شـعوبٍ مختلفـة   عاش اليهود في أسبانيا م
األصول والثقافات، وقد جاء هؤالء السكان إليها طمعاً باالستقرار في أرضها الخصبة، ومناخها 

  . )1(المعتدل، وموقعها المالئم، وثرواتها الكثيرة، ومعادنها النفيسة
في العصر الحديدي، واسـتقروا فـي   فقد جاءها األيبيريون من سواحِل أفريقيا الشمالية 

األجزاء الخصبة الجنوبية والشرقية الوسطى الممتدة بـين سـواحل البحـر المتوسـط، ووادي     
الذين جاءوا من وسط أوروبـا،   (CELTAS)وقد تزامن وصولهم إليها مع قدوم السلت . )2(إيبرة

وقد . يما في وادي الحجارةوسكنوا في جليقية والبرتغال، ثم توغلوا إلى األجزاء الوسطى، والس
  .)3(تحارب الشعبان، ثم استقرت األمور بينهما، وامتزجا معاً

من جزر البحر المتوسط وبالد اليونان، وسكنوا في  (TARTESOS)وجاءها الترتيسوس 
حوض الوادي الكبير، في العصر البرونزي، وكانوا من جنس األيبيرين نفسه، إذ ينتمون إلـى  

  .)4(التي سكنت جزر البحر المتوسط والشمال األفريقي جنس األقوام األخرى
ودخلها الفينيقيون تجاراً، وأقاموا فيها مراكز تجارية تحولت إلى مدنٍ مهـمة مثل مالقة 

، وتمكن القرطاجيون ذوو األصول الفينيقية من السيطرة علـى شـبه   )5(والمنكب وعذره وقادش
الرومان منهـا بعـد حـربين طويلتــين      ، حيث أخرجهم)م.ق 201-535(الجزيرة من سنة 

، )م.ق 241-218(، والحرب البونية الثانية )م.ق 241- 264(عرفـتا بالحرب البونية األولى 
ثم أكمل الرومان سيطرتهم على شبه الجزيرة األيبيرية بعد حربين خاضـوهما مـع األهـالي،    

  . )6()م.ق 133-154: (، والثانية)م.ق 179- 197: (األولى
لصعب التعرف على أوضاع قدماء اليهود في أسبانيا، وذلك لسـكوت المصـادر   ومن ا

لكن وجـود يهـود فـي زمـن الفـتح      . التاريخية عنها، وندرة المكتشفات األثرية الخاصة بهم
اإلسالمي، محافظين على كثير من طقوسهم وعاداتهم ومعتقداتهم الخاصة، يدلُّ على أنَّهـم لـم   

  . دات وعادات األمم األخرى التي عاشوا في وسطهايتأثروا كثيراً بمعتق

                                                           
)1(  ،\>01s0.ب اNn.ا ®>RL C@} =MN>@Mأ ،h5@J 50eL ،S1L=7b) ،0=نJ ،ردنO109، ص)م1996-هـ 1416ا.  
  .109ن، ص.م )2(
  .114ن، ص.م )3(
  .113ن، ص.م )4(
  .129- 127ن، ص.م )5(
  .169ن، ص.م )6(
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أما عن عالقة اليهود بالدولة الرومانية التي حكمت أسبانيا قبل ميالد المسيح عليه السالم 
ومما يدل على ذلك أن أحد القوانين التي شرعت فـي  . بنحو قرنين، فقد كانت حسنة في البداية

يم مختلف شؤون اإلمبراطورية، كان ينص على لتنظ) م14-م.ق31(عهد اإلمبراطور أغسطس 
أن يهود اإلمبراطورية قد أثبتوا والءهم للشعب الروماني في الحاضر والماضي، وبصفة خاصة 
عندما كان هيركانوس حبراً أعظم لليهود زمن يوليوس قيصر، لذلك فقد تقرر أن يسـمح لهـم   

و ما كانوا يفعلون في عهد هذا الحبر، وأن يسمح بمباشرة عاداتهم طبقـاً لشريعة آبائهم، على نح
ويتوعد القانون كلَّ من يسرق أمـوالهم، أو كتـبهم المقدسـة    . لهم بإرسال أموالهم إلى أورشليم

  . )1(بالجلد، ومصادرة أمالكه
، بينما فرضت علـيهم ضـريبة   )2((GEROUSIA)وسمح لليهود بتشكيل مجلس الشيوخ 

أنهم لم يعدوا مواطنين رومانيين حتى في هذه المرحلة مـن العالقـات   مما يدل على . )3(الرأس
  .الحسنة

وتؤكد اآلثار تلك العالقة الحسنة، إذ عثر على عمود من المرمر فـي منطقـة برقـة،    
  .)4(مكتوب عليه باليونانية كتابة تمجد الوالي اليوناني على معاملته اإلنسانية لليهود

، )5(هود والسلطة الرومانية، تسبق عهد اإلمبراطـور أغسـطس  والعالقة الحسنة بين الي
 ANTONIUS)لكنها ازدادت في عهده بسبب التأثير عليه من طبيبه اليهودي أنطنيوس موسـى  

MUSA) )6( على إصدار مرسوم سنة الذي حمله ،)يأمر فيه جميع المقاطعات الرومانية ) م.ق15
  .)7(لة عن غيرهمالرومانية بضرورة محاباة اليهود، وتمييزهم في المعام

، بإدارة شؤونهم الخاصة، )8(وقد تمتع يهود أسبانيا كغيرهم من يهود أقاليم اإلمبراطورية
الخاصة، حيث كان لهم مجلس ثقافي، وآخر إداري من تسعة أعضاء منتخبين، ومجلس القـدماء  

ة، وأمـام  الذي يهتم بشؤون اليهود اإلدارية والمالية والدينية، ويمثل اليهود أمام السلطات الحاكم
القضاء في حالة النزاعات المتعلقة باليهود، وهو يشرفُ أيضاً على تقديم المساعدات للمحتاجين، 

ويرأس الجالية اليهوديـة مـن الناحيـة الدينيـة     . )9(والبد من موافقته عند بناء البيع والمدارس
ـ    (*)الربي ديني، ويتـرأس  ، الذي يسهر على تطبيق مبادئ القانون، ويشـرف علـى التعلـيم ال

                                                           
)1(  ،NDL H; د`I>.آ0=ل، ا UE�DL ،X>1n.5 ا@J)ط ،/�M5e.ة اN7@/ ا.-=هwL ،ةN144، ص)م1968، 1ا.-=ه.  
  .144ن، ص.م )2(
  .143ن، ص.م )3(
  .55ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص )4(
)5( LINDO, THE JEWS IN SPAIN, P.8.  
  .56ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص )6(
)7(LINDO, THE JEWS IN SPAIN, P.5.  
)8( H?=LوN.ا Xwe.ل اg] /MN>@MOة اNMQR.ا S@�. /Mدارq0=ت ا>s-7.ا /;Nn0. .NtKM :ص ،=MN@Mأ ،S1L=7b174 -180.  

  .52ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص )9(
  ". ا.N>@w"أو " ا.m>�N".-� أU1J V1W رؤ8=ء ا.<I`د وأb@=رهX، وهH آHoN. : /MN@n.=o HKny /01ا (*)
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، وقد عرِف مـن هـؤالء   (**)االجتماعات المتعلّقة بالمسائل الدينية، يساعده موظف يسمى حزان
الرؤساء ثيودوروس، الذي ترأس اليهود في مدينة ماكونه الواقعة في جزيرة ميورقـه، وكـان   

رقـه  ثيودوروس من أثرياء اليهود، ويملك الكثير من األراضي الزراعيـة فـي جزيرتـي منو   
وميورقه، وقد ظهر اسمه خالل الصراع اليهودي النصراني في أسبانيا في أوائل القرن الخامس 

، وكان للبيعة مكانة بارزة في أوساط اليهود، فباإلضافة إلى كونهـا مكانـاً للصـالة    )1(الميالدي
ـ  ز للقضـاء  والعبادة، فهي مدرسة تُلقى فيها دروس المواعظ، ويتم فيها تعليم األبناء، وهي مرك

  . )2(وتنفيذ العقوبات، وفيها تناقش القضايا المالية والسياسية والقانونية كافة
وكان يهود أسبانيا خالل الحكم الروماني يطبقون شعائر ديـنهم، دون عوائـق تـذكر،    

  .)3(ويتوجهون بأسئلتهم الدينية إلى مدارسهم في الشرق
ناك إشارات تُظهر أنَّهم عملوا مـن سـنة   وبالنسبة للنشاط االقتصادي ليهود أسبانيا، فه

وقد أصبح عـدد كبيـر مـنهم مـن     . )4(في زراعة الزيتون، وفي صناعة النبيذ) م100-300(
أصحاب األمالك الكبيرة، وكانوا يحـرثون األرض بأيديهم، أو بواسطة العبيـد، أو يؤجرونهـا   

ً عن العمال والحسابات فـي   بموجب الشروط المعمول بها في ذلك الوقت، وكان بعضهم مسؤوال
كما توجد إشارات إلى اشتغالهم بالتجـارة فـي مـا وراء    . )5(اإلقطاعيات التي يملكها اآلخرون

  . )6(البحار
وقد تأثر يهود أسبانيا كغيرهم من السكان بالرومان، فتكلَّموا بلغتهم، وتسموا بأسـمائهم،  

الالتينية، وكتبوا بها أبحاثهم الدينية، ولذلك وأخذوا بعض عاداتهم وتقاليدهم، فانتشرت بينهم اللغة 
فقد احتاجوا في بيعهم إلى مترجمين يترجمون كتابهم المقدس إلى اللغة الالتينية التي أصـبحت  

ويالحظ أن اليهود كغيـرهم مـن   . )7(مفهومة لدى جمهورهم، ومستخدمة أكثر من لغتهم العبرية
  .إال أنهم ظلوا محافظين على معتقداتهم الدينيةالسكان قد تأثروا بالرومان في مجاالت مختلفة 

                                                                                                                                                                          
  .201، ص)م1987-هـ1407، 2دV�L، دار ا.-X1، ط(�=�=، sb\، ا.NwE ا.HKM5 ا.<I`دي، 

  .n@5 ا.<I`ديM ©�`L-`م 5J=s0oة ا.H; HoN ا.��ون ا.KM5</، وه` ا.Fي U.`7M ا.`J° وا.H; /o=�6 ا.0: ا.Qeان (**)
  NtKM :ـ� ،=�?qا /J=K� H; U�JOا r@� ،H1J \o 50b5ي، أK�-1-.5ا ،) /MND0.ا /s8�0.ا ،NDL

  .52؛ ا.w`اHy ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص474ص). ت.ا.DL /6s? ،/L=n`رة J\ ا.�@n/ اMN>LO/، د
)1( DUBNOV, HISTORY OF THE HEWS, VOL.2, P.505.  
)2( N�0.ا H; د`I>.ا ،Hyا`w.52ب، صا.  
)3( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.9.  
)4( GILBERT, MARTIN, JEWISH HISTORY ATLAS, (LONDON, 1969), P.15.  
)5( BEAR, YITZHAK, A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTIAN SPAIN VOL.1, 

P.17–18.  
)6( IBID,VOL.1, P.18; LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.9.  
)7(   ،=²MN@Mأ ،S²1L=7b ب، ص    187صN²�0.ا H²; ²`دI>.ا ،Hy²`اw.؛ 54؛ اR, A HISTORY OF THE JEWS, 

VOL.1, P.19.  
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. لم تدم حالة الوفاق بين اليهود والسلطة الرومانية الحاكمة، إذ سرعان ما تبدلت وساءت
ً من الحكام الرومان اكتشفوا أن اليهود يستغلون الشعب الروماني، ويسيئون  وسبب ذلك أن كثيرا

لقانون واألخالق في سبيل الحصول علـى المـال،   معاملتهم، ويسلكون كلَّ الطرق البعيدة عن ا
الفرق بين درجة اإلنسان : "وأنهم ينطلقون في تعاملهم معهم من منطلق تعاليم التلمود الذي يقول

حيـاة غيـر اليهـودي ملـك     : "، ويقول)1("ودرجة الحيوان، كالفرق بين اليهود وبقية الشعوب 
م الرومان منع تجاوزات اليهود علـى شـعبهم،   وعندما حاول الحكا. )2("لليهودي، فكيف بأمواله

وكانت تمردات اليهود في بعـض األحيـان عنيفـة،    . وضيقوا عليهم، قام اليهود بالتمرد عليهم
ففي بداية القـرن  . وكانوا في تمرداتهم ينتقمون من السكان الذين يعيشون حولهم، بأبشع الطرق

، وأثنـاء انشـغاله فـي محاربـة     (TRAGAN)الثاني الميالدي، وفي عهد اإلمبراطور تراجان 
البرثيين، قام اليهود بتمرد كبير في منطقة برقة، امتد إلى مصر وما بين النهـرين وأنطاكيـة، 

، وقد بـدأ  (ANDREAS)ً عينوه عليهم، يدعــى أندرياس  وقد تزعم اليهود في هذا التمرد ملكا
تراجان وتصديه لهم، إلى صراعٍ يائسٍ مع التمرد بمهاجمة السكان اإلغريق، ثم تطور بعد عودة 

إنهـم  : "هذه الوحشية بقولـه  (DION CASSIUS) (*)ويصف ديون كاسيوس. الحكومة الرومانية
كانوا يأكلون لحوم قتالهم، ويصنعون من أمعائهم أحزمة يتمنطقون بها، ويلطخـون أجسـامهم   

ـ  ى كثيـر مـنهم فشـطروهم    بدمهم، ويسلخون جلودهم، ويتخذونها مالبس لهم، وأنهم عمدوا إل
شطرين من رأسهم إلى األسفل، وألقوا بآخرين إلى الوحوش المفترسة، وأرغموا الكثيـر مـنهم   

كما قاموا بتدمير المعابد اإلغريقيـة،  . )3("ً، كما يفعل المصارعون على مصارعة بعضهم بعضا
ء يخـيم عليهـا   وتخريب الطرق والمباني العامة، حتى تحولت برقة في آخر األمر إلى صحرا

ويقَدر ديون كاسيوس عدد اإلغريق الذين قتلهم اليهود فـي برقـة بحـوالي    . )4(الخراب الشامل
  .)5(نسمة 240000نسمة، وعدد الذين قتلوهم في قبرص بحوالي  220000

وبالرغم من المبالغة الواضحة والكبيرة في تقديرات عدد القتلى، إال أنها تشير إلى شـدة  
  . ليهود، وأنَّهم كانوا يوجهونها ضد السكانعنف تمردات ا

                                                           
  .376، ص)ت.دار ا.`W\ ا.HoNn، د(NItL، 18<0=ن، {D/ ا.M5=?=ت،  )1(
)2(  ،/>e>s0.م واg8qا U1J />0.=n.ا /Mد`I>.ا N�] ،5 ا�@J ،C7.ا)ط ،HLg8q�7 اw0.وت، اN>o2 ،1979م( ،

  .74ص
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  .58ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص: N1. .NtKMوL=ن
  .178؛ J@5 ا.X>1n، ا.<I`د ;NDL H، ص58ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص )3(
  .J178@5 ا.X>1n، ا.<I`د ;NDL H، ص )4(
  .178ن، ص.م )5(
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لم يقم بها يهود أسبانيا، إال نتائجها قد انعكست عليهم، وأساءت  )1(ومع أن هذه التمردات
إلى عالقاتهم بالسلطة الرومانية، وجعلتـهم مكروهين من سكان أسبانيا الذين ال يخفى عليهم ما 

  .حولهم من السكان فيها يفعله يهود شمال أفريقيا القريبة منهم بمن
كما ازداد العداء والكره لليهود من سكان اإلمبراطورية، بما فيهم سكان أسـبانيا الـذين   

م، وجعلها الـدين  312تحول معظمهم إلى النصرانية بعد اعتناق اإلمبراطور قسطنطين لها سنة 
منذ ظهورها فعلـى   ، وذلك بسبب التاريخ المرير لليهود في التصدي للنصرانية)2(الرسمي للبالد

إال  -عليه السالم-الرغم من أنهم أهل كتاب سماوي، ويفترض أن يكونوا أول من يؤمن بعيسى 
أنهم كذبوه، واتهموا أمه مريم العذراء بالزنا، وحرضوا عليه الوثنيين الرومان، ثم اتخذ مجلسهم 

ً بقتله صلبا) م39(ً سنة  قرارا )3("السنهدرين"الكهنوتي األعلى 

لكن اهللا حفظه منهم، وحـول   ،)4( 
ورفع اهللا المسيح عليه السالم إليه، لكـنهم  . صورة أحد حوارييه إلى صورته فقاموا بصلبه وقتله

  .)5(اعتقدوا، وكذلك النصارى أنهم قتلوه
وظل النصارى يذكرون كيف قتل اليهود رموزهم وقديسيهم األوائل، مثل مار يعقـوب  

الرومانـي الوثنـي هيرودوس إغريقـا علــى قتلــه،    الراشد الذين حرضـوا اإلمبراطور 
ً  ً كبيرا ، وكيف قاموا برجم يعقوب أحد حواريي المسيح، وعددا)م41(فأمـر بقطـع رأسه سنة 

، وكـذلك المجـازر   )م117(، وقتل مار سمعان أسقف أورشليم سـنة  )م62(من النصارى سنة 
ون ضد النصارى في جميـع أنحـاء   الواسعة التي حدثت بعد حريق روما، وتوالت في عهد نير

ً  اإلمبراطورية، بتحريضٍ من بوبايا زوجة القيصر ذات األم اليهودية التي كانت ال تـرد طلبـا  
  . )6(لشيوخ اليهود المقيمين في ظل حمايتها

ومن حوادث التحريض اليهودي ضد النصارى قيام حبر يهودي بتحريضِ اإلمبراطـور  
بماركوس أوروليوس على النصارى، حتى أصـبح عـدواً   أنطونيوس بن أسريروس المعروف 

كما أقنع هـذا الحبـر   . لدوداً لهم، لدرجة أنَّه أمر بقتِل النصارى من جنوده العائدين من الحرب

                                                           
)1( NDL H; ن=LوN.5 اa د`I>.ا =Io ى {=مN]دات أN0y 9~5b .NtKM :ص ،NDL H; د`I>.ا ،X>1n.5 ا@J182 ،

188-189.  
  .J10@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )2(
)3(  \M5رIK²s.ا :            XI?�²²وT إدارة U.`²7Mو ،XI�=²0wbو XIy²\ {²=دL 5²دًاJ X²:M²`د، وI>1. U²1JOا Hy`²KIw.ا m²1R0.وه²` ا

II>�`yوX .  \²L ع`�N.5 اno Cw�y S?ون أN]^ ىNM =0K>o ،مgs.ا S>1J U8`L 5IJ FKL Cw�y S?د أ`I>.³ اno ىNMو
H1o=@.ا H@s.م. اgs.ا S>1J ء ه=رون=Koأ \>Mوg.ا \L S�=:J0<� أ�8`²8/، أN²tKM :    C²DEL ،5²0b . وه0JQM X`ن أن 
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) ،XMNw.ن ا^N-.وت، دار اN>o1402456-455، ص)م1981–هـ /M^ ،ء=sK.8`رة ا NtKM 158-157؛.  
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اإلمبراطور الساذج بأن النصارى يجلبون أمراضاً معدية، تفتك بالشعوب، واستصدر منه أمـراً  
النصارى القاطنين في روما وقتئذ 1(بإبادة(.  

واليهود عندما يقومون بهذه األعمال إنما ينفذون ما دعا إليه أحبـارهم، إذ جـاء فـي    
  . )2("باستطاعتك، بل من واجبك أن تقتل أفضل النصارى: "التلمود

والتلمود مليئ بالعبارات المعادية والمثيرة للنصارى، وبالشتائم واالتهامات الموجهة إلى 
ناً وساحراً وخارجاً عن اإليمان، وأنه سوف يعاقب في جهنم إلـى  المسيح وأمه، إذ يعدونه ابن ز

  . )3(األبد، وسط األقذار الفائرة
وما يؤكد اعتقاد اليهود بتعاليم التلمود في كل العصور، ما ينقله إميل الخوري عن لوب، 

وأي عجبٍ في أن يتضمن التلمود بعض المذمات بحـق  : "الذي يقول في مجلة الدروس اليهودية
إنما الغريب أن يكون الحال على خالف ذلك، وإذا كان البد من عجبٍ لشيء، فلنعجب ! يسوع؟

  . )4("…ألنه ليس في التلمود من المذمات أكثر مما فيه
لقد نشطت الدعاية اليهودية إليقاف تيار النصرانية الجارف، ولم تقتصر على األسـاليب  

م من شخـصية المسيح عليه السـالم، ومـن   سالفة الذكر، بل استعملت أسلوب السخرية والتهك
للمسيح عليه السالم في أحد شوارع " كاريكاتورية"األمثلة على ذلك قيام أحد اليهود بحمل صورة 

: ً، وقد كتب بجانـب الرسـم   مدينة قرطاجة، وهو في ثوب فضفاض، وأقدام ظلفاء، يحمل كتابا
  . )5("رب المسيحيين ينام مع الحمير"

الدفاع عن أنفسهم ونصرة دينهم، ومن بين المدافعين طرطوليانوس ونشط النصارى في 
، وهو أحد آباء الكنيسـة، وقـد ناضـل ضـد طائفـة كـارثيج       TERTULIANأو تيرتوليان 
CARTHAGE ما بين " ضد اليهود: "اليهودية في نهاية القرن الثاني الميالدي، وألف كتاباً بعنوان

  . )6(م، وبين مواقفهم المضادة للنصرانيةللرد عليهم ودحض حججه) م206و 200(سنتي 
، الذي (PAUL)إن أول اتصال بين النصرانية ويهود أسبانيا كان على يد الحواري بول 

ويبدو أن دعوته قد قوبلت بالرفض، . )7(قيل أنه قام بزيارة أسبانيا لدعوة يهودها إلى الدين الجديد
  .بالرفض، إذ لم ترد روايات عن انتشارها بين اليهود
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وهناك رواية تقول أن يهود طليطلة قد بعثوا برسالة إلى المجلس الكهنوتي األعلى لليهود 
ويصعب تصديق الخبر الذي تقدمه هذه . )1(في القدس، يستنكرون فيها صلب المسيح" السنهدرين"

الرواية، الحتمال أن يكون يهود أسبانيا هم الذين اختلقوه وأذاعوه، بهدف التخفيف من حمـالت  
الضطهاد التي تعرضوا لها في عصور مختلفة، إذ أن الرواية تنفـي مسـؤولية آبـائهم فـي     ا

المشاركة، أو الرضا بأكبر جريمة اقترفها اليهود بحق النصرانية، والتي كانت على الدوام أهـم  
  . أسباب التضييق عليهم

لث المـيالدي، كانـت   ويبدو أن العالقات النصرانية اليهودية في أسبانيا حتى القرن الثا
، أو أن النصارى هناك كانوا أضـعف مـن مواجهـة    )2(أفضل مما هي عليه في مناطق أخرى

اليهود والتصادم معهـم، ولـذلك لوحظت هجرة يهودية من شمال أفريقيا إلى أسبانيا خالل تلك 
  . )3(المدة

دها، هـي تلـك   إن أقدم وثيقة وصلت إلينا، وتُعبر عن موقف نصارى األندلس من يهو
، أي )م304–303(، الذي عقد من سنة (ELVIRA)القوانين األربعة الصادرة عن مجلس إلبيرة 

قبل أن يعتنق اإلمبراطور قسطنطين النصرانيةَ ويجعلها الديانة الرسمية في الـبالد، وقبـل أن   
  . يحدث التحالف بين الكنيسة والسلطة الحاكمة

سـقفاً، وأربعـة وعشـرين رجـل ديـن آخـر       ويتكون هذا المجلس من تسعة عشر ُأ
(PRESBYTERS) يتم اختيار األساقفة من قرطبة وإشبيلية وطليطلة وطركونة والمدن األخرى ،

التي يقطن فيها اليهود، وقد صدر عن هذا المجلس العديد من القوانين ضد الوثنية في أسـبانيا،  
  -: انين الخاصة باليهود فهيأما القو. )4(وحول تنظيم الكنيسة والتبشير بالنصرانية

ال يجوز تزويج الفتيات الكاثوليكيات ال لليهود وال للكفـرة، وذلـك   : "ونصه 16القانون 
لضرورة عدم قيام أية عالقات بين المؤمن والكافر، وإن اآلباء الذين يخالفون هذا القانون سـيتم  

  .)5("طردهم من الكنيسة لمدة خمسة أعوام
يجب تذكير مالكي األراضي بعـدم السـماح لليهـود بمباركـة     " :ونصه 49والقانون 

المحاصيل التي رزقهم اهللا بها، وذلك من أجل أن ال يقوم اليهـود بإضـعاف تأثــير بركـات     
  .)1("الرهبنة النصرانية، وكل من يتجرأ على انتهاك هذا الحظر سوف يطرد من الكنيسة كلياً

                                                           
)1( BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484.  
  .381، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )2(
)3(  ،m.5?Oا NR; ،\>sb ،m?�L)ة، طN؛521، ص)م1959، 1ا.-=ه  

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.504.  
)4( BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484;  

LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.10; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, 
P.504.  

)5( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.10.  
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.505.    
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واء أكان من رجال الكنيسـة، أم مـن بقيـة    إذا قام أي امرئ، س: "ونصه 50والقانون 
المؤمنين بتناول الطعام مع اليهود، فسوف يحرم من رعايتنا الكنسية، إلى أن يقوم بالتكفير عـن  

  .)2("ذنبه، عسى أن يكون ذلك درساً له
إذا اقترف مؤمن متزوج إثم الزنا مع فتاة يهودية أو وثنية، فسوف : "ونصه 78والقانون 

  .)3("إلى الطرد من رعايتنا الكنسيةيتعرض 
وعند التأمِل في هذه القوانين يتبين مدى العالقة التي كانت تربط بين اليهود في أسـبانيا  
وبقية السكان قبل اعتناقهم النصرانية، فقد تمكنوا من الهيمنة على عقول الكثير من المـزارعين،  

من الكوارث التي قد تصيب حقولهم، وأقنعـوهم  مستغلِّين بساطتهم، وخواءهم الروحي، وخوفهم 
بقدرتهم على مباركة محاصيلهم وزيادتها، وأظن أنهم كانوا يتقاضون على عملهم هـذا أجـراً،   
والظاهر أنه قد ساعدهم على ذلك شعور السكان الوثنيين أمامهم بالنقص، إذ يفاخرون كعادتهم، 

، وقد استمرت هذه العادة بعد دخول كثيرِ )4(أحباؤهبأنهم أصحاب كتاب سماوي، وأنَّهم أبناء اهللا و
من السكان في النصرانية، حيث أصبحت عادة متوارثة ليس من السهل تركها، وقد أقلقت رجال 

  . ً يحرمها، ويتوعد من يقترفها الدين، ألنَّها تُقلُّل الثقة بهم، وبدينهم، فأصدروا قانونا
بين يهود األندلس وسكانها النصارى، حتـى مطلـع    كما يتبين وجود عالقات اجتماعية

، إذ كان بعض اليهود يتزوجون من نصرانيات، ويشاركون النصـارى  )5(القرن الرابع الميالدي
ويدلُّ التشدد في العقوبات التي وضعها رجال الدين على تأصل . على موائد الطعام، ويخالطونهم

. النَّهي وحده لوقفها، والبد من وضع عقوبـة زاجـرة  وقدم هذه الممارسات، بحيث أنه ال يكفي 
  . ولعل سبب تأصلها، أنها سائدة في أسبانيا قبل دخول السكان في النصرانية

ويتبين كذلك أن اليهود في نظر رجال الدين النصارى في أسبانيا كفـار يجـب عـدم    
  . تزويجهم أو مؤاكلتهم

قاطعة لليهود قبـل غيـرهم مـن النصـارى     ومن الطبعي أن يبدأ رجال الدين حملة الم
  .العاديين، ألنهم األعرف بتاريخهم مع النصرانية، واألدرى بما يدبرون ويكيدون لدينهم

إن الكره المتراكم في قلوب شعوب اإلمبراطورية الرومانية لليهود، بسـبب التجـارب   
عوب النصـرانية، إذ أصـبح   ً منها، قد زاد بعد اعتناق هذه الش المريرة معهم، والتي ذكرنا جانبا

                                                                                                                                                                          
)1( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.10 P; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, 

VOL.2, P.504.  
)2( LINDO, THE JEWS OF SPAIN,P.10; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, 

VOL.2, P.505.  
)3( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.11.  
)4( U.=ny S.`} H; رى=DK.ا S>; XIرآ=�M يF.ا اFه X7-5هnL Nُذآ : Iُ>َ.َْوَ{=َ.9ْ ا SِZ1.ُء ا=Kَoَْأ \ُeْ?َ َرى=DَZK.ُد َوا`

 Mَ \ْLََ�=ُء َوِ.vُ1ْLُ SِZ1 ا.0َZs=َواِت َواْ.َ�ْرِض َوَأZ@bِ=ُؤCْoَ Xْwُoِ`?ُFُoِ XْwُoُF̈nَMُ Xَ1ِ;َ Cْ}ُ hُ َأْ?Mَ \ْ0َ.ِ NُEِ�ْMَ Vَ1َ]َ \ْZ0Lِ Nٌ�َoَ Xْ7َُ�=ُء َوF̈nَMُُب
 Sِ>ْ.َ0َ= َوِإIُKَ>ْoَ =Lََو Nُ>Dِ0َ.ْا " /M^ ،18ا.0=�5ة.   

  .381، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )5(



 

34

. ً محبوبة لدى هذه الشعوب، بمن فيهم سكان أسبانيا النصارى األوائل الذين قتلهم اليهود، رموزا
م، في جزيرة منورقه، حيث ُأعلن عن اكتشاف اآلثـار المقدسـة    418يؤكد ذلك ما حدث سنة 

قصيرة من محاولـة قتـل   للقديس ستيفانوس الشهيد النصراني األول، الذي قتله اليهود بعد مدة 
المسيح عليه السالم، فتدفقت حشود النصارى من مختلف أرجاء أسبانيا، لمشاهدة هذه األعجوبة، 
وأثيرت مشاعر النصارى ضد اليهود، وزادها تحريض أسقف منورقـه سـيفيروس، وبطانتـه    

، الذين يبلغ )1(دهاالكهنوتية، وأرادوا معاقبة اليهود، فقاموا بهدم كنيسهم في ماكونا، وتنصير يهو
  .)2(عددهم نحو ثالث مئة عائلة

كما حدثت ردود فعل أخرى ضد اليهود في مناطق داخل أسبانيا، وما يدل على حدوثها، 
  .)3(هروب عدد من يهود أسبانيا إلى جزيرة منورقه قبيل وقوع أحداثها سالفة الذكر

القبائـل الجرمانيـة   أصاب الضعف جسم اإلمبراطورية الرومانية، وتمكنت العديد من 
، )م409(القادمة من الجهات الشرقية من أوربا من الدخول إلى أسبانيا عبر جبال ألبرت سـنة  

بعد أن هزموا الجيوش الرومانية التي تصدت لهم، في تلك المناطق وقد احتلت هذه القبائل معظم 
  . )4()م411(أراضي أسبانيا، واقتسمتها في ما بينها سنة 

من أقوى القبائل الجرمانية في أسبانيا، التي سميت باألندلس نسبة إلـيهم،   وكان الوندال
، فتوجهوا عبر مضيق جبل طارق إلى )5()م429(وقد ظلوا فيها إلى أن طردهم منها القوط سنة 

  .)6()م534(شمال أفريقيا، وأقاموا فيها دولة استمرت إلى أن قضى عليـهم الرومان سنة 
ت عن أحواِل اليهود خالل سيادة الوندال وغيرهم من القبائل الجرمانية وال تتوفر معلوما

وأرى . ، مثلما قاومها النَّصارى الكاثوليـك )7(المرافقة لهم، غير أن اليهود لم يقاوموا هذه القبائل
أنهم قدموا لهم المساعدة ضد النصارى، الذين بدأوا يضيقون عليهم، في األقل منذ مجلس إلفيـرا  

، وضد الرومان الذين ضيقوا عليهم، وال سيما عندما اعتنـق اإلمبراطـور   )م304–303( سنة
  . )8()م312(قسطنطين النصرانية، وجعلها الدين الرسمي والوحيد في البالد سنة 

                                                           
)1( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.505-506.  
)2( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.11. 

NtKM C>DE7.ا \L 5MQ01. :DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.506.  
)3( BEAR, A HISTORY OF THE JEWS, VOL.1, P.17-18.  
)4( ISIDOR OF SEVILLES, HISTORY OF THE KINGS OF THE GOTHS, VANDALS 

AND SUEVI (LEIDEN, 1966), P.34;   
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  .S1L=7b196، أRL C@} =MN>@M<® ا.Nnب ا.01s0<\، ص )5(
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، الذين اضطهدوا الكاثوليك، )1(ً من قبل الوندال وقد جنى اليهود ثمار هذا الموقف تسامحا
لم يعودوا قادرين على مواصلة تضييقهم على اليهود، وسبب اضطَّهاد الوندال فانشغلوا بأنفسهم و

للكاثوليك هو مقاومتهم لهم، ألن الوندال يخالفونهم في المذهب، حيـث كـانوا نصـارى علـى     
، وهو المذهب نفسه الذي حمله القوط، واستمروا على اعتناقه في أسـبانيا  )2(المذهب األريوسي

، وفرضـها علـى   )م587(، إلى أن تحوَل ريكارد إلى الكاثوليكية سنة )م409(منذ دخولها سنة 
  . )3(معظم القوط

وهذا المذهب الذي نعم يهود أسبانيا في ظلّه بشيء من الحرية والتسـامح أثنـاء حكـم    
ـ  ً كامال الوندال والقوط األريوسيين يقوم على التوحيد، ويجعل المسيح عليه السالم إنسانا ي ً، وينف

ولهذا أوصى النبي محمد صلى اهللا عليه وسلم . )4(عنه األلوهية، ويقول بأن اهللا خلقه من ال شيء
فـإن  … : " ً، فقال في رسالته وسلم في رسالته إلى هرقل عظيم الروم بمعتنقي هذا المذهبِ خيرا

  .)5("توليت فإن عليك إثم األريسيين
ريوسيين ألكثر من قرن ونصف من عاش اليهود في أسبانيا، تحت سيادة ملوك القوط األ

الزمان، وتدلُّ المعلومات القليلة المتوفّرة عنهم في تلك المدة على تمتُّعهم بمرحلة مـن التسـامح   
  . والرخاء، مقارنة بأوضاعهم تحت حكم القوط الكاثوليك، الذي أعقب هذه المرحلة

ج والعبيد والسبت واحتفـاالت  فقد كانوا يطبقون شرائعهم الدينية المتعلَّقة بالطعام والزوا
األعياد، ويترددون على معابدهم، ويقرأون بحوثهم الدينية المكتوبة بالالتينية على األرجح، ولهم 

، وهـم يحـاكمون فـي المحـاكم     )6(في كل مدينة يسكنونها طائفة مستقلة تدير شؤونها الخاصة
مواطنين رومانيين كـاملين، حسـب القـانون     ، لكنَّهم لم يعدوا)7(ً للقانون الروماني المدنية، وفقا

، )م507–484(، من الملك القوطي أالريك الثاني )م506(القوطي األريوسي األول الصادر سنة 
كجزء من قانون ثيودسيان الخاص بالسكان، حيث منعهم من احتالِل مناصب عامـة، وحظـر   

يد نصارى، كمـا مـنعهم مـن    عليهم التزاوج مع النصارى، أو بناء معابد جديدة، أو امتالك عب
اضطهاد المتحولين منهم إلى األريوسية، لكن هذا القانون لم ينَفَّذْ بشـكٍل صـارمٍ فـي معظـم     

                                                           
)1( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.11.  
)2( ISIDOR OF SEVILLES, HISTORY OF THE KINGS OF THE GOTHS, VANDALS 

AND SUEVI (LEIDEN, 1966) P.35; 
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ويفسر أحد الباحثين وجوده بأنَّه نُقـَل  . ، وال يعبر عن اضطهاد قوطيٍ أريوسي لليهود)1(األوقات
  .)2(المتعصب ضد اليهود عن غيرِ قصد من القانون الروماني الكاثوليكي

وال أرى صحة هذا الرأي، إذ أن لكل دولة قوانينها الخاصـة، التـي تــنظم شـؤون     
رعاياها، وليس بالضرورة أن تحقّقَ جميعها رغبات ومصالح هؤالء الرعايا، حتى توصف بأنها 

  .عادلة أو متسامحة
القوانين التي تمنـع اخـتالط   وتبادلت الكنيسة الكاثوليكية، والسلطات القوطية األريوسية 

ً، فحرمت الكنيسة الكاثوليكية التزاوج مع القوط األريوسيين، وكذلك فعلـت القـوانين    الفئتين معا
وأفاد . األريوسية، وعاشت الفئتين النصرانيتين طوال مدة الحكم األريوسي منعزلتين متباغضتين

ال األريوسيون يفرطون فـي خـدماتهم،   اليهود من ذلك، فال الكاثوليك يستطيعون اضطهادهم، و
  .)3(ومناصرتهم لهم ضد الكاثوليك العدو المشترك

، للدفاعِ عن (NARBONNE) (*)وقد استخدم القوط األريوسيون اليهود في منطقة نربونة
حدودهم الشمالية، ضد هجمات الكاثوليك الفرنج، وعندما سقطت نربونة في أيدي الكاثوليك قاموا 

واألريوسيين باضطهاد 4(اليهود( .  
كما ناصر اليهود القوط ضد البيزنطيين في شمال أفريقيا في عهد اإلمبراطور جستنيان، 

  . )5(عندما حاول البيزنطيين نشر الكاثوليكية في أسبانيا
ً لهـم، وإنَّمـا ليحققـوا     ً فيهم، أو إخالصـا  واليهود ال يناصرون القوط األريوسيين حبا

  . ً ضدهم ي يعتقدون أنها في إبعاد سلطة الكاثوليك األكثر تعصبامصالحهم الت
، وامـتالكهم  )6(وتوجد إشارات عن ممارسة اليهود خالل هذه المرحلة التجارة والزراعة

  . )2(، وأنَّهم دفعوا ضرائب فرضها عليهم القوط)1(األراضي الزراعية الواسعة
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)3(DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.507;  

OرIJ \L \>>8`M`د �L rL=sy ا.w. ،v>.`~=w\ ا.7@=�³ واI�aY=د ه` ا�1�O، وأ5L C6y X. 5Tة Xwb ا.-`ط ا
 vMر`M v10.5 اIJ آ=ن v>.`~=w.ا U1J د`In.م486–466(ا(v>.`~=w.ا /E}=8Oا \L 5M5n.5ام اJ¬o إذ {=م ، .NtKM :

  .NW156–157[=ن، دو./ ا.-`ط، ص
(*) /?`oN? :أر  ً=:Mأ U0syو ،=s?N; ب`K� H; /KM5L/?`o.  

 ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.ا" ،)V-e0.ا �L=ه.(  
S.`-o يN>0e.ا =IEد : "و{5 و�go H1M =0L =و~�`ره m.5?O5ن اL \L \>01s0.5ي اM�o آ=ن =L N]^ Hه /ٌKM5L

/R?N;qص". ا ،m.5?Oة اNMQ� /E� ،يN>0e.12-11ا.  
)4( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.507.  
)5( IBID, VOL.2, P.507.  
)6( BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484;  

LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.9.  
  .381، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م
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، ولعلَّ هذه العالقات إحدى أسـباب  )3(سبانياكما أقام اليهود عالقات جيدة باليهود خارج أ
  . التفوق التجاري لليهود على مر العصور

ويمكن استنتاج الكثير عن حياه اليهود االجتماعية واالقتصادية في هذا العصر من خالل 
ً للرخاء النسبي الذي عاشه اليهود تحـت   القوانين القوطية الكاثوليكية الالحقة، التي وضعت حدا

  .م587حكم القوطي األريوسي، والذي انتهى منذ اعتناق الملك القوطي ريكارد الكاثوليكية سنة ال

                                                                                                                                                                          
)1( BEAR, A HISTORY OF THE JEWS IN CHRICTIEN SPAIN, VOL.1, P.18.  
)2( IBID, VOL.1, P.19.  
)3( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.15, P,507.  
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  المبحث الثالث

  اليهود تحت حكم القوط الكاثوليك
  

ً في تاريخِ  ً مؤَّثرا ، حدثا)1()م587(كان تحول الملك القوطي ريكارد إلى الكاثوليكية سنة 
إذ أجبر ريكارد القوط على تغيير مذهبهم األريوسي إلى . ة سكانهاً في حيا ً مفاجئا أسبانيا، وانقالبا

المذهب الكاثوليكي بعد نحو ثالثة قرون من اعتناقه، وصار لرجال الدين الكاثوليك ومجالسـهم  
، إذ أصبحت مجالس دينية تشريعية )2(الكنسية سلطة تفوق في كثيرٍ من األحيان سلطة الملك نفسه

، وتبدلت معيشة اليهود مـن  )3(ويشاركون رجال الدين في سن القوانين يحضرها الملك والنبالء،
رخاء وسالمٍ نسبي في عهد القوط األريوسيين إلى معيشة ضنكى، لم يعيشوا مثلها، منذ دخولهم 
هذه البالد، حيث أصبح الشغل الشاغُل للمجالس الكنسية هو إصدار القـوانين المضـيقة علـى    

  .)4(ة تنفيذهااليهود، ومراقب
وصار تشدد الملك القوطي مع اليهود، من أهم أسبابِ حصوله على رضا ودعمِ رجـال  

أن يقسم أمامهم، بأنَّه سـينَفِّذُ جميـع   . ً ما كانوا يفرضون على الملك قبل مبايعته الكنيسة، وكثيرا
  .)5(القوانين السابقة والخاصة باليهود، وأنَّه سيواصُل التضييقَ عليهم

ً لهـم علـى مـا     وهدف رجال الدين من هذا التّضييق، هو حملهم على التنصر، وعقابا
اقترفه أجدادهم بحق المسيحِ وأمه عليهما السالم، وبحق النصرانية ورموزهـا فـي العصـورِ    

                                                           
)1(  S²²²J=K7}²²²@� ه²²²` اs.ون أن اN²²²]^ ىN²²²M =²²²0K>o ،=²²²Io S²²²J=K7}²²²/ ه²²²` ا>w>.`~=w.ا U²²².إ S²²².ّ̀ ey �@²²²8 Z³ أنn@²²².ى اN²²²M

�0<� ا.ws=ن ه` أ{b`7. VٍMNW ND<5 ا.@gد U1J =IaN;و =I}=K7Jا Zن�o.  

NtKM :S.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.220; 
ISIDOR, HISTORY OF THE KINGS, P.25-27; 

BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484; 
�5 ا.-Nا�\ . NW151[=ن، دو./ ا.-`ط، ص`y Yو ،U.=ny ا� ZYإ =I01nM Y =Mا`K.ن اO ،\>MأN.5 اb�o مQR.ا \w0M Yو

Xse.ا \L \ẅ0y H7.ا.  
)2( S.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.220.  
)3( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL. 2, P.508;  

LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.13.  
 . NW151[=ن، دو./ ا.-`ط، ص )4(

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.508.  
)5( ELIYAHU ASHTOR, THE JEWS OF MOSLEM SPAIN (PHILADELPHIA, 1979), 

VOL.1, P.12;   
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.515.  
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السابقة، وهم يرون أن ما يصيب اليهود بأيدي النَّصارى من عذابٍ، إنما هو عقـاب مســلط  
  .)1(هللا بسبب كفرهم ومعاصيهمعليهم من ا

صدرت أولى القوانين المضيقة على اليهود عن المجلس الكنسي الثالث لطليطلة، والذي 
، وكان الهدف الرئيس من عقده، هو إعالن الكاثوليكية )2()م589(دعا إليه وحضره ريكارد سنة 

والحصول على دعم رجال الدين فـي  ً،  ً في البالد، واعتبار األريوسية كفرا ً ووحيدا ً رسميا مذهبا
نشر الكاثوليكية، وقد صدرت عن المجلس العديد من القوانين، التي تُلغي المعتقدات األريوسـية،  

  . )3(وتلعن من يؤمن بها
  -: ولم يفُتْ المجلس أن يذكر اليهود بالقانونين اآلتيين

جيد، بأن نُـدرِج ضـمن   ً مع رأي المجلس، أمر مليكنا الم توافقا: " ، ونصه14القانون 
القوانين، أنَّه لن يسمح لليهود بالتزوج من النصرانيات، وال أن يتَّخذوا منهن خلـيالت، ويجـب   
تعميد كل األطفال المولودين من مثل تلك العالقات، ولن يسمح لهـم بشـراء عبيـد نصـارى     

مختونين، فيجب تحريرهم دون فدية هم إلى النَّصرانية، ولن لخدمتهم، وإذا وجد لديهم عبيدورد ،
  .)4(يسمح لهم بشَغل أي منصبٍ عام يمكن لهم من خالله أن يؤذوا النصارى

لقد قررنا عدم السماح لليهود الذاهبين لـدفن موتـاهم، بترديـد    : "، ونصه24والقانون 
غرامة المفروضـة  المزامير، ولكن يحقُّ لهم تطبيق عادتهم القديمة بحمِل موتاهم ودفنهم، وتبلغ ال

  .)5("على خرق هذا القانون ستُّ أونصات من الذَّهب، تُدفَع إلى حاكم المدينة
وكان منع اليهود من امتالك العبيد النَّصارى، أشد بنود هذين القانونين علـيهم، وذلـك   

ولذلك ألنهم كانوا أصحاب تجارة وإقطاعات زراعية واسعة، وبحاجة ماسة إلى عبيد يخدمونهم، 
تقدموا بالتماسٍ إلى ريكارد، لكي يلغي هذا البند، مقابل دفْعِ مبلغٍ من المال لخزانة الدولة، لكنَّـه  
رفض طلبهم، وقد أثار برفضه هذا تقدير رجال الدين، وبعثَ إليه البابا جريجوري األول رسالةً، 

  .)6(يمتدحه فيها على إخالصه لعقيدته
بقا بحزمٍ في عهد ريكارد األول، الذي استمر حكمه إلى سـنة  لكن هذين القانونين لم يطَ

، وذلك في ما يبدو النشغال رجال الدين الكاثوليك في نشْرِ وتوضـيحِ تعـاليم مـذهبهم    )م601(

                                                           
)1( ROYMOUND P. SCHEINDLIN, THE JEWS IN MOSLIM SPAIN, THE LEGACY 

OF MOSLIM SPAIN, SALMA KHADRA JAYYUSI, (EDITOR) (LEIDEN, 1992), 
P.188;  

  . NW66[=ن، دو./ ا.-`ط، ص
)2( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.11.  
)3( NtKMُ :ZK.5اKJ p.=�.1<�1/ اW m1RL N:e0. CL=w.ص:  ا ،=MN>@Mأ ،S1L=7b266–314.  
)4( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.11-12.  
  
)5( IBID, P.12.  
)6( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL. 2, P.508.  
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لمعتنقيه الجدد، ولوجود عدد من األساقفة الـذين مـازالوا يبطنـون األريوسـية، ويظهـرون      
. )1(ً، فقام هؤالء بحمـايتهم، والتَسـتُّرِ علـيهم    ود عالقات حسنة سابقاالكاثوليكية، وتربطهم باليه

 اليهود كانوا مثلهم ضحايا قوانين المرتّد ريكارد، أو بفعل الرشوة ما قاموا بذلك لشعورهم أنورب
التّي تعود اليهود على استخدامها كلَّما ضيق عليهم، أو ألسباب سياسـية واقتصـادية، منهـا أن    

يكارد ال يرغب في إثارة اليهود ضده، أو رحيلهم وفقدان البالد لرؤوس أموالهم، في وقت مـا  ر
  .ً يزال فيه كثير من النصارى غير مقتنعين بالعقيدة الجديدة التي فرضها عليهم فرضا

طالب المجلس الكنسي لنربونة جميع سكانها بمن فيهم اليهـود،  ) م589(وفي أوائل عام 
األحد يوم عطلة للجميع، وفرضت غرامة مالية على المخالف الحر، والجلد على أن يتَّخذوا يوم 

  .)2(المخالف العبد، ومنع اليهود من التَّرنُّم بتراتيلهم أثناء المراسم الجنائزية
وخلف ريكارد ثالثة ملوك لم يهتَموا بتطبيق قوانينه، ولم تَصدر في عهدهم أية قـوانين  

ً يهود، وهؤالء الثالثة قَضوا نَحبهم اغتياالجديدة بشأن ال

 )3(.  
م، وبدأ عهده بتذكيرِ رجـال الـدين وكبـارٍ    612سنة  (SISEBUT)ثم خلفهم سايزبوت 

ً بعد شهورٍ  ً خاصا الموظَّفين بضرورة تطبيق قوانين ريكارد الخاصة باليهود، ثم أصدر مرسوما
كفر اليهودي الملعون، ينبغي أالَّ يكون له تأثير على النَّصرانية، إن ال: "قليلة من واليته، جاء فيه

لذلك نؤكَد على أنَّه ابتداء من سنة حكمنا السعيدة األولى، لن يسمح ألي يهـودي، باسـتخدامِ أو   
ً  ً أم خاضـعا  ً، مسـتأجرا  ً أم عبـدا  التسلط على أي نصراني، سواء أكان هذا النَّصـراني حـرا  

هم، بغض النَّظَر عن أي صك ملكية يحملون بهذا الشأن، وأن جميـع النَّصـارى الـذين    لرئاست
 نصارى أو تحريرهم، وسيعدم كلَّ يهودي أو كخدمٍ لليهود، ينبغي نقلهم إلى سادة استُخدموا كعبيد

يـدة  قام بتهويد عبده النَّصراني، وتصادر أمالكه، وإذا رغب أحد أطفال الملعون في اعتناق العق
ً إذا  ً من العبيد الذين يصادرون من والديه، كحصة لـه، وعمومـا   المقدسة، فسوف يورث عددا

  .)4("تحول اليهودي إلى العقيدة المقدسة فسوف ترفع عنه كل القيود
وفي ختام مرسومه لم ينس سايزبوت أن يطلب من خلفائه في المستقبل أن يحذوا حـذوه  

  . )5(من ينتهك المرسوم بأن مصيره سيكون إلى الجحيم في القتال ضد الكفر، وحذر كل

                                                           
)1( IBID, VOL.2, P.507; BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, 

VOL.11, P.484.  
)2( BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.484; LINDO, 

THE JEWS OF SPAIN, P.12.  
)3( BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11 P.484; LINDO, THE 

JEWS OF SPAIN, P.12.  
)4( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.509-510.  
)5( IBID, VOL.2, P.509-510.  
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م، قانوناً يقضي بخروج اليهود الذين رفضـوا اعتنـاق   613كما أصدر سايزبوت سنة 
ً في تنفيذ قوانينه، حيث قام بسجن العديـد مـن أثريـاء     ، وكان صارما)1(الكاثوليكية من أسبانيا

األراضي من زراعتها، فاضطر نحو تسـعين  اليهود، وأمر بقتل كثيرٍ منهم، ولم يتمكن أصحاب 
  .)2(ألف يهودي إلى التنصر، وغادر آخرون إلى أفريقيا، وإلى بالد الغال التي يحكمها الفرنجة

ويذكر العذري سايزبوت، لكنه يسميه ششغوط، ويتحدث عن تنصيره القسري لليهـود،  
وهو الذي ضم اليهود إلـى  : "يقول وعن العالم إيزيدور اإلشبيلي الذي يسميه إشيذر العالم، حيث

ً بالكتاب، وكان عصره عصر علـوم، وأهلـه    ً بالكالم، عارفا وكان بصيرا. ً دين النصارى قسرا
  .)3("العالم بعلم الكتاب] إيزيدور[أهل تهمم، وفي أيامه كان إشيذر 

الق غمِ من احتجاجاتارِمة، على الرسايزبوت على قوانينه الص يس إيزيـدور  لقد أصرد
ً  ً التَّنصير القسري مناقضـا  ، والبابا جريجوري األول، وعدد من األساقفة، حيث عدوا)4(اإلشبيلي

5(للنَصرانية(.  
، فخلفه ولده ريكارد الثاني، ولم تَطُْل مدة حكمه، إذ تـوفي  )م620(تُوفَي سايزبوت سنة 

ً مع اليهـود، فرجع كثـير من المنَصـرين   نسبياً  ، وقد أظهر خاللها تسامحا)6(بعد أربعة أشهر
ً اليهود إلى دينهم الذي كانوا يعتنقونه سرا

 )7(.  
ً من التسامحٍ معهم، وواصل  ، فأظهر مزيدا)م621-631( (SUINTILA)وخلفه سوينتيال 

ي عهـد  المنصرون رجوعهم إلى اليهودية، وعاد إلى األندلس معظم الذين اضطّروا لمغادرتها ف
، وفي عهده ازدهرت البالد، وتقلَّصـت  "أبو الفقراء"، وأطلق عليه المنصرون لقب )8(سايزبوت

  .)9(سلطات رجال الدين، وتم القضاء على آخرِ وجود روماني في أسبانيا
، الـذي  (SISENANDO)لم يرض رجال الدين عن سوينتيال، فأعانوا عليه سيسـيناند  

). م631(فرنجة داغوبيرت، وتمكَّن من اغتصابِ العـرش سـنة   ً على دعمِ ملك ال حصل أيضا
إلى عقد المجلس الكنسي الرابع في طليطلة، فانعقد ) م633(ً دعا سنة  ولكي يصير حكمه شرعيا
، وقد أعطى (SAN ISIDOR)ً، ورئاسة أسقف إشبيلية سان إيزيدور  بحضور اثنين وستين أسقفا

                                                           
  .286ا.J`8`0/ ا.<I`دM/، ص )1(
)2( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.13.  
  .98ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر، ص )3(
  ؛ NR; ،m?�L521 اm.5?O، ص )4(

BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11 P.484;  
)5( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.12.  
  .S1L=7b243-244، أMN>@M=، ص )6(
)7( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.13.  
)8( S.SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15 P.220.  
)9( BEAR, A HISTORY OF THE JEWS, VOL.1, P.19.  
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، وخرج بعشرة قـوانين،  )1(سوينتيال من المطالبة بالحكم المجلس حكمه صفة شرعية ومنع ذرية
  . )2(تقضي بمزيد من التضييق على اليهود

حسب قانون ) م636–640( (KHINTILA)، فانتخب خنتيال )م636(توفي سيسيناند سنة 
  .)3(االنتخاب الذي شرعه مجلس طليطلة الرابع

ظهـرون النصـرانية ويبطنـون    وبدأ الملك الجديد عهده بالتركيز على اضطهاد الذين ي
، وألقـى خنتـيال   )م638(اليهودية، ودعا إلى عقد مجلس طليطلة الكنسي السادس، فالتأم سـنة  

ً أمام المجتمعين، وعد فيه باستئصال الخيانة والتحيز لليهود، الذين يـدعون النصـرانية،    خطابا
في الوقت المناسب، وقد أثار  وأعرب عن أمله بأن ال يبقى أي شخصٍ غير كاثوليكي في مملكته

هذا الحرص على النصرانية والتشدد مع اليهود إعجاب رجال الدين في المجلس، ومنحوه لقـب  
  . )4("الملك المسيحي"

، الذي )5(3وأصدر المجتمعون في مجلس طليطلة السادس بخصوص اليهود القانون رقم
لقـد قررنـا بعـد    : "بيقهـا، ويضـيف  يؤكد على اعتماد القوانين الكنسية السابقة، وضرورة تط

المشاورة، أنه في المستقبل يتوجب على كل من يحصل على السيادة الملكية وقبل ارتقائه العرش 
أن يقسم على عدم السماح لليهود بانتهاك حرمة هذا الدين المقدس، وأن ال يقبل إغواءهم تحـت  

  .)6("ً  ً منه أو طمعا أي ظرف، فيحابيهم ويسكت عن خيانتهم، إهماال
وأمام هذه التشريعـات القاســية هجر عدد من اليهود أسبانيا، بينما تظاهر معظمهـم  

 ً رسميا ، وحاولوا أن يحصلوا على ثقة الملك ورجال الدين، فكتبوا إليهم تعهدا)7(بقبول النصرانية

الثـالوث  ً، وعدوا فيه أن يكونوا نصارى طيبين، وأعلنوا أنَّهم يؤمنون باهللا الواحـد فـي    رسميا
ً، ِإال أنَّهم أدركوا اآلن أن المسيح هو المخلَّـص الـذي    المقدس، وأنه بالرغم من ضاللهم مجددا

بشَّرت به التوراة، وبشَّر به األنبياء، وبعد أن حرروا أنفسهم من شبكة الشيطان، فإنَّهم مستعدون 
لعادات وخرافات اليهود، مثـل طقـوس    ً لطاعة قوانين وتعاليم الكنيسة، وبعد أن تنكروا مستقبال

وعاشـوا وارتبطـوا مـع    ) الكنـيس اليهـودي  (التطهير الروحي، فإنَّهم قد نفروا من الكنيست 
ً لهم من خالل النفور الطبيعي، ولـيس التحيـز الـديني،     ما وجدوه مسيئا النصارى، ماعدا في

د، وأنهـم مسـتعدون لتسـليم    ووعدوا بأن ال تكون لهم عالقات اجتماعية، أو تزاوجٍ مع اليهـو 
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ً لتسليم كل من ينتهك ما تعهدوا به في كتابهم،  المجلس جميع المؤلفات اليهودية، ومستعدون أيضا
  .)1(إلى المسؤولين أو األساقفة

ً  ، وكـان شـابا  (TULGA)وخلفه على العرش ولده تولجا ) م640(توفي خنـتيال سنة 
ء، فاجتمعوا بقيادة واحـد مـنهم هـو خنداشـفينتو     ً، لم يرضِ طموح طبقة النبال ً ضعيفا صغيرا

(KHINDASVINTO)حيـث مـات، وصـار    )م641(، وعزلوه وسجنوه في أحد األديرة سنة ،
  . )2()م652(خنداشفينتو هو الملك، واستمر حكمه إلى سنه 

ونَعم اليهود في عهده وعهد من سبقه براحة قصيرة، إذ لم يتماش مـع رغبـة أسـاقفة    
ة الكنسي، ولم يواصل خطّتهم في استئصال اليهودية، ولم يمنع أولئك الذين اعتنقوا مجلس طليطل

النصرانية باإلكراه، من العودة إلى اليهودية، لكنه عاقب بشـدة أبناء اليهود الذين ولـدوا أثنـاء   
  .تنصر آبائهم، ثم تحولوا إلى اليهودية

–652( (RECESVINTO)ولـده ريثيسـفنتو    (KHINDASVINTO)خلف خنداشفينتو 
ً تعليمات المجلس الكنسـي الرابـع    ، مخالفا)م649(حيث أوصى له والده بالعرش سنة ) م672

ً، وقد أدى ذلك إلى غضب النـبالء، وقيـام بعـض الثـورات      لطليطلة بأن ينتخب الملك انتخابا
  .)3(واالضطرابات في عهده

ل عهده الطويـل، وقـد   وقد واصل ريثيسفنتو اضطهاد اليهود والمنصرين المنافقين خال
عبر عن سياسته تجاههم في خطابه الذي ألقاه أمام أعضاء المجلس الكنسي الثامن في طليطلـة،  

إنَّي أرغب فـي إخبـاركم عـن حيـاة     : "، والذي قال فيه)م653(المنعقد في كانون األول سنة 
ففي الوقت الذي استأصـل   وعادات اليهود، ألني أدرى بالبالد التي أحكمها، المدنَّسة بهذه اآلفة،

فيه اهللا الجبار جميع أنواع الهرطقة من بالدنا، لم تبقَ سوى هذه الفئة التي يمكن تصحيحها إمـا  
  . )4("بالثَّبات على تقوانا أو باالنتقام

ونتيجة لهذا الخطاب أكد المجلس الكنسي الثامن على جميع القوانين الصارمة للمجلـس  
ً أعلنوا فيه عن  المزيفين، وقدم اليهود المنصرون إلى الملك التماسا الكنسي الرابع ضد النصارى

ً، واسـمه أغـوير    خضوعهم إلى الكنيسة، وقد قام بكتابته أحد يهود طليطلة المنصـرين حـديثا  
(AGUIRRE))5( .  

  -: وفي ما يأتي النص الكامل لهذا االلتماس
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الموقعون أدناه، من كـل يهـود   إلى سيدنا الرحيم، والمبجل الملك ريكسفينثوس، نحن "
نحن نذكر أنه في األوقات السالفة، وبأمر من الملك خنتيال، تعهـدنا  . طليطلة، نتقدم إليك بالتحية

ً، بأننا سنعتنق الدين النصراني ونطبق شعائره، ولكن آثام وضالالت آبائنـا تقـف    بصدق كتابيا
ممارسة شعائر النصرانية، ولهذا السبب ، و]كذا[حائالً دون إيماننا المخلص بربنا يسوع المسيح 

فإننا اآلن وبكامل إرادتنا ورغبتنا، نعلن لسموكم بأننا مسؤولون عن أنفسنا وزوجاتنـا وأبنائنـا،   
ً، لن نمارس أية عادة يهودية، ولن نرتبط بأي شكل كـان مـع اليهـود     وأننا من اآلن فصاعدا

جة السادسة، ولن نقترف إثم الزنـا مـع أي   الرافضين للهداية، ولن نتزوج من أقربائنا من الدر
ً، سنتزوج نحن وأبناؤنا وذرياتنا من اإلناث والذكور من  امرأة من عوائلنا، وأنه من اآلن فصاعدا

ً للفصحِ أو أي من األعياد األخرى، ولن نمتنع عن تناول  وأننا لن نختتن، أو نقيم عيدا. النصارى
نحيى ونفعل مثلما يحيون ويفعلون، لكننا وبكل اإليمان المخلص  ً للعادة اليهودية، ولن اللحوم وفقا

، كما علمنا الرسل والمبشرون ]كذا[والتقوى والرغبة، نعلن عن إيماننا بالمسيح ابن الرب الحي 
ً وبإخالص الدين النصراني المقدس، وسنمارس  وسوف نعتنق جميعا. الذين نعترف بهم ونقدسهم

واجِ والطعامِ وكل العادات األخرى دون أي تردد أو تحفّظ، أو أي سبب شعائره في األعياد والز
أما عن لحم الخنزير، فإننا نتعهد أنه على الرغم من عدم اعتيادنا . يحول دون تحقيق وعدنا لكم

ً  على تناوله، فإننا ودون اعتراض أو تردد سنأكل أي شيء يمزج أو يطبخ معه، ولو تم اتهام أيا
مذكور أعاله، أو فعل أي شيء يتنافى مع الدين النصراني، سواء بالقول أو الفعـل،  منا بخرق ال

أو التهاون في أداء ما تعهدنا به، فإننا نقسم باسم األب واالبن وروح القـدس، الـذين هـم رب    
، بأننا سنرجم بالحجارة، ونحرق كل من يبلغنا عنه القيام بخرق ألي مما ذكر ]كذا[ثالوث واحد 

ً على الفور، ولكم أن  إذا ما رغب سموكم العطوف باإلبقاء على حياته فإنه سيصبح عبداو. أعاله
ً، ليس فقـط مـن    تمنحوه لمن تشاءون مع كُّل أمالكه، وأن تفعلوا به وبأمالكه ما ترونه مالئما

ـ   ن منطلق السلطة التي تمتلكونها كملك للبلد، ولكن بموافقتنا بالفعل والقول، التي نقدمها لكـم ع
طيب خاطرٍ، بتاريخ الثاني عشر من غُرة شهر آذار في العـام السـادس مـن حكمكـم سـنة      

  . )1()"م655(
إالَّ أن رجال الدين الكاثوليك لـم يثقوا بصدق هذا االلتماس، وفرضوا رقابة شديدة على 

  .)2(المنصرين اليهود
ـ ) م655(كما فرض المجلس الكنسي التاسع في طليطلـة المنعقـد سـنة     ى جميـع  عل

المنصرين اليهود أن يحضروا أمام الكنيسة عندما يقوم األسقف بأداء المراسيم المقدسة، خـالل  
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ً، حتى يستطيع التأكد بنفسه من أن اليهـود أطـاعوا المراسـيم     األيام النصرانية واليهودية معا
األيـام   النصرانية، وامتنعوا عن يهود الكنيست، ومن يتخلف عن الحضور منهم في مثل هـذه 

  .)1(يتعرَض للجلد، أو يؤمر بالصوم للتكفير عن خطيئته
ً من رجال الكنيسة لم يخلصوا في تنفيـذ قـوانين المجـالس     لكن من الواضح أن كثيرا

الكنسية، إذ لم يصمدوا أمام رشاوى اليهود وإغراءاتهم، حيث أعلن المجلس الكنسي التاسع فـي  
هنة يبيعون العبيد النصارى إلى اليهود، مخالفين القانون أن بعض الك) م656(طليطلة بأسى سنة 

، أما ريثيسفنتو فقـد  )3(، ودعا إلى إصدار قانون ضد هذه التجارة)2(األساسي للمملكة النصرانية
ً لقسمه حيث قرر أن يدخل في قانون الدولة قانون المجلس الكنسي وجميع قـرارات   ظلَّ مخلصا

  . الملوك السابقين ضد اليهود
ن قسوة القوانين الصادرة ضد يهود أسبانيا، وحرص ملوك األسبان، ومجالسهم الكنسية إ

على إصدارها، وتنفيذها، ومتابعتها، والتذكير المستمر بضرورة تطبيقها، ال يمكـن أن يكـون   
، أو التهـامهم  –كما يعتقد النصارى–بسبب حقد قديم فقط على اليهود لقتلهم المسيح عليه السالم 

ً من القديسين النصارى األوائل، أو بسبب جرائمهم  يم عليها السالم بالزنا، أو لقتلهم عدداأمه مر
البشعة التي ارتكبوها ضد السكان في تمرداتهم على الرومان، على أهمية هذه األسباب في صنع 

ـ . كره متراكمٍ لليهود وط، ولكن أعتقد أن هناك ممارسات كثيرة مارسها يهود أسبانيا في عهد الق
وهذه الممارسات هي التي كانـت تنبـه ملـوك    . وظلوا يمارسونها بالرغم من كل هذه القوانين

وأميل إلى أنهـا  . القوط، ومجالسهم الكنسية، وتذكرهم باستمرار بضرورة وضع حد ليهود بلدهم
ممارسات اقتصادية واجتماعية، أساسها استحالل اليهود أكل أموال غيرهم بالباطل، ومعتقـداتهم  

ً عن األسباب السياسية، كمشاركتهم  فضال. التي تجعلهم يحتقرون ويهينون كل األمم غير اليهودية
  .)4(في بعض المؤامرات التي قامت ضد ملوك القوط

، الذي بدأ حكمه (VAMBO)وامبا ) م672(وصل إلى العرش بعد موت ريثيسفنتو سنة 
د، وأمر بطـرد جميـع اليهـود غيـر     بالقسم الذي يتضمن فقرة تحتم عليه التضييق على اليهو

المنصرين من البالد، ونُفَذّ القانون بحزم، فتوجه الرافضون للتعميـد إلـى أفريقيـا والبـرانس     
  . )5(وناربونه
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وحدث تمرد على وامبا قاده هيلدرخ حاكم مدينة نيم، وقام يهود نربونه بتقديم المسـاعدة  
وامبا تمكن . إليهم القائد الذي أرسله وامبا لقمعهم للمتمردين، الذين زادت قوتهم عندما انضم لكن

  . )1(من القضاء عليهم بعد سنة من القتال، وعاقب اليهود بطردهم من نربونه
، )2()م680(من الوصول إلى العرش وإزاحة وامبـا سـنة    (ERVIGIO)تمكَّن أرفيخيو 

لكي يبارك رجال الدين منصبه إلى عقد مجلس طليطلة الكنسي الثاني عشر، ) م681(ودعا سنة 
اليهودي المرتد، وكبيـر   (JULIANUS)الذي اغتصبه من وامبا، فعقد المجلس برئاسة جِليانوس 

  .)3(ً له على اليهود ً للملك، ومحرضا ً حميما أساقفة طليطلة، وكان صديقا
دو من أجل ً ضد اليهود، وذلك في ما يب ً شديدا ولقد أظهر أرفيخيو في هذا المجلس حماسا
انهضوا، أتوسل إليكم أن تنهضـوا،  : "ً، وقال كسب رضا رجال الدين، حيث وقف أمامهم خطيبا

وفرقوا شبكة الكافر، وصححوا عادات اآلثمين، وأظهروا حماسكم ضد الخونة، واألهم من ذلك، 
  . )4("استأصلوا جذور اآلفة اليهودية

بجدية التشريعات الَّتي أعدها ضد كفر اليهـود،  ورجا الملك أعضاء المجلس أن يدرسوا 
  .)5(وحذَّرهم من التَّساهِل مع اليهودية، حتى ال يكونوا مسؤولين أمام اهللا عن آثامِ هذه اُألمة

 زميادعة هي أكثر ما يها، وكانت العقوبات الروقد درس المجلس هذه التشريعات، وأقر
عقاب َأبناءه أو خدمه من التعميد هـو مئـة    هذه التشريعات، إذ أن نَعمأو ي عمتناليهودي الذي ي

أمـا المـرأة   . )6(جلدة، إضافة إلى قلع شعر رأسه، ونفيه من البالد بعد مصادرة جميع ممتلكاته
ويعاقب من يمارس . )7(المتنصرة التي تسمح بتهويد ولدها، فعقابها جدع أنفها، ومصادرة أمالكها

ل الزراعة أو يحيك الصوفَ في األعياد النصرانية، بمئة جلدة، مع قلْـعِ الشَـعر،   يمارس أعما
وكذلك يفعُل بالعبيد والخادمات إذا انتهكوا حرمة أعياد النصارى، وبالـذين يرفضـون تنـاول    

  . )8(ً لحم الخنزير طعامهم خصوصا
ت مجلس طليطلـة  ولم يكتف جليانوس األكثر غلظةً على بني جلدته، بدوره في تشريعا

الكنسي الثاني عشر، بل حاول التشكيك في معتقداتهم، فناقشها، وفندها، ودحضها في كتابٍ سماه 
، وألنَّه فقد الثقَة بيهود عصره، أهداه إلى الملك وكتب في "حول دليل الحقبة السادسة ضد اليهود"
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وهذا يؤكد أثـر  . )1("نه النصارى على األقلإذا كان هذا الكتاب ال يقّوم اليهود فليستفد م"اإلهداء 
  . الخالف العقائدي بين النصارى واليهود في وجود العداء بينهم واستمراره

، وعقد المجلـس الكنسـي   )2()م687(سنه  (EGICA)انتهى عهد إيرفيخيو، فخلفه إجيكا 
  .)3(، ولم يصدر عنه أي ذكّرٍ لليهود)م688(الخامس عشر في طليطلة سنة 

تم عقد مجلس طليطلة الكنسي السادس عشر، وقد ناقش المجلس مدى ) م693(ي سنة وف
فاعلية القوانين السابقة ضد اليهود، فتبين له عقمها، إذ ظلَّ معظم اليهـود المنصـرين يكتمـون    

 ً ً، ويورثونها ألبنائهم، وقد دفـع ذلك إجيكا أن يجرب مع اليهود نوعا يهوديتهم، ويمارسونها سرا
ً  ً والتزامـا  ً من القيود عن المنصرين، وأعطى الذين يظهرون صـدقا  من الترغيب، فخفّفَ كثيرا

، ولكن يمكن القـول أن  )4(بالنّصرانية الكثير من االمتيازات، بينما أبقى القوانين الخاصة باليهود
معظم اليهود على ديـنهم،   ً انضم إلى قافلة الفاشلين في تنصير يهود أسبانيا، إذ ظلَّ إجيكا أيضا

بين معلنٍ لليهودية ومبطنٍ لها، ولم يستفد من إغراءات إجيكا إال اليهود الذين أجادوا تمثيل دور 
  . )5(النّصراني الصادق الملتزم

ً إلى أن انعقد المجلس الكنسـي السـابع    وظلَّ اليهود يعيشون هذا الوضع المحتمل نسبيا
، وأعلن إجيكا أمام أعضائه أنَّه على الرغم مـن أفضـاله علـى    )م694(عشر في طليطلة سنة 

علمنـا  "حيـث   )6(اليهود، ووعوده الكثيرة إذا أخلصوا للنّصرانية، إال أنّهم قابلوا ذلك بـالجحود 
ً من شهود موثوقين أن اليهود دخلوا في مفاوضات مع يهـود أجانـب في البـالد التـي  مؤخّرا

7("م نحو الشعب النصرانيوراء البحر لغرض التقد( .  
لقد كان هذا اإلعالن الكارثة الكبرى التي حلت باليهود في أسبانيا، فعلـى إثـره أعلـن    

، وبمصادقة الملك، القانون الثامن الذي يقضي باسـتعباد جميـع   )8()م694-11–9(المجلس في 
ويلـزم أسـيادهم    يهود األندلس، بما فيهم المنصرين المنافقين، ومصادرة جميـع ممتلكـاتهم،  

النصارى بمراقبتهم، ومنعهم من ممارسة طقوسهم، كما يقضي بانتزاع أطفالهم منهم، إذا بلغـوا  
سن السابعة، وتوزيعهم على عائالت نصرانية ليتنصروا في أحضانها، ويزوجوا عندما يكبـروا  

  . )9(من النَّصارى

                                                           
)1( IBID, VOL.2, P.521; BROYED, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, 

VOL.11, P.485.  
)2( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.23.  
)3( IBID, P.23- 25.  
)4( IBID, P.23–25; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.525–526.   
)5( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.526.  
)6(DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.526.  
)7( IBID, VOL.2, P.526.  
)8( S. SCH, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.221.  
)9( LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P. 26;  
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داره نحو سبع سـنوات، وعنـدما   وأرى أن هذا القانون قد نُفذ، ألن إجيكا عاش بعد إص
ً من القيود المفروضة  ، أوقف كثيرا(WITIZA)، وخلفه ولده غيطشة )م701=هـ82(توفي سنة 

، )م709=هـ90(، واستمر حكمه إلى أن قتل سنة )1(على اليهود، وسمح لهم بالعودة إلى أسبانيا
على الحكم، إلـى  من الوصول إلى العرش، وظل يصارع منافسيه  (LODRIGO)وتمكن لذريق 

، فصرعه، وصرع معه كلَّ عهود الظّلمِ والظلمات )م711=هـ92(أن جاء الفتح اإلسالمي سنة 
  .)2(ً طويلة من الزمان التي خيمت على أسبانيا قرونا

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           
)1( BROYED, SPAIN, THE JEWS ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P. 485.  
  .S1L=7b253 – 254، أMN>@M=، ص )2(
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  ا��0/. ا-ول

  @?<9= ا>��;�ار ا��89دي 45 ا-1�23

  

لفتح اإلسالمي لألندلس ينتشرون في معظـم أنحـاء شـبه الجزيـرة     كان اليهود زمن ا
ويتركَّزون في المدن الرئيسة، ولكن بعيداً  عن قصباتها، وعندما فـتح المسـلمون   . )1(األيبيرية

يفهم ذلك مـن  . األندلس أجروا تغييراً  على التوزيع السابق لليهود، فضموهم إلى قصبات المدن
فحصـروا  : "مؤلف مجهول، حيث يقول عن فتح المسلمين إللبيـرة  خالل الروايات التي أوردها

مدينتها، فافتتحت، فألفوا بها يومئذ يهوداً ، وكانوا إذ ألفوا اليهود ببلدة ضموهم إلى مدينة البلـد،  
وتركوا معهم من المسلمين طائفة، ومضى عظم الناس ففعلوا ذلك بغرناطة، مدينة إلبيرة، ولـم  

دينة رية، ألنهم لم يجدوا بها يهوداً  وال عمارة، وإنّما كانوا الذوا بها وقـت  يفعلوا ذلك بمالقة، م
وجمـع يهـود   : "ويقـول في معرض حديثه عن فتح قرطبة بقيادة مغيث الرومـي . )2("حاجتهم

: وفي معرض حديثه عن فتح إشبيلية بقيادة موسى بـن نصـير يقـول   . )3("قرطبة فضمهم إليها
تى حصرها أشهراً ، ثم إن اهللا فتحها، وهرب العلـوج إلـى مدينـة    فأتاها موسى بن نصير، ح"

  .)4("باجة، فضم موسى يهودها
فامتنعت أشهراً على موسى، ثم فتحها اهللا عليه، فهرب : "ويقول المقري عن فتح إشبيلية

  .)5("العلوج عنها إلى مدينة باجة، فضم موسى يهودها إلى القصبة، وخلف بها رجاالً  
وألفى طارق طليطلة : "يضاً من رواية ابن عذاري عن فتح مدينة طليطلة حيث يقولكما يفهم أ 

. خالية، ليس فيها إال اليهود في قوم قلّة، وفر علجها مع أصحابه، ولحق بمدينـة خلـف الجبـل   
ثـم  : "ومن رواية لسان الدين بن الخطيب التي يقول فيهـا . )6(وتبعهم طارق، بعد أن ضم اليهود

بالجيش المتوجه إلى إلبيرة فحاصروا مدينتها، وفتحوها عنوة، وألفوا بها يهوداً   لحق ذلك الجيش

                                                           
)1( BROYED, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPDIA, VOL.11, P.484; ELI DAVIS, 

TORTOSA, ENCYCLOPIDA JUDAICA, VOL.15, P.1268; BEINART, GRANADA, 
ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.825; BEINART, TOLEDO, 

ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1198; LINDO, THE JEWS, P.6.   
)2(  V²>-ey ،m.5?Oا r7; H; /J`0RL ل، أ[@=ر`IRL :   ،²=ري>oOا X>اهN²oإ)  ²7=بw.ة، دار اNوت،    ا.-²=هN²>o ،يN²D0.ا

  .22-21، ص)م1981هـ1401، 1دار ا.7w=ب ا.H?=K@1، ط
  .23ص. ن. م )3(
  .23أ[@=ر J`0RL/، ص  )4(
)5(          V²>-ey ،�²>WN.ا m.5²?O²\ اD� \²L �²>�.ا r7²; ،5²0eL \²o 50bي، أN-0.²=س، م  : ا@J ²=نsb1إ ،)  وت، دارN²>o

  .269، ص )م1988-هـ�1408=در، 
  .12، ص2ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )6(
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ضموهم إلى قصبة غرناطة، وصار لهم ذلك سنةً متبعةً متى وجدوا بمدينة يهوداً  ضموهم إلـى  
  .)1("قصبتها، ويجعلون معهم طائفة من المسلمين يسدونها

دن هو اإلفادة مـنهم فـي أعمـاِل    وكان هدف المسلمين من ضم اليهود إلى قصبات الم
  .)2( الحراسة
والظاهر أن إقامة يهود األندلس قبل الفتح اإلسالمي خارج أسوار المدن المهمة لم يكـن    

باختيارهم، وإنما أجبرهم عليها القوط، إذ ال يعقل أن يختاره اليهود بأنفسهم، وقد عـرف أنهـم   
  .يميلون إلى حماية أنفسهم بالحصون واألسوار

العديد من اإلشارات التاريخية على وجود أحياء يهودية فـي كثيـر مـن المـدن      وتدل
  .)3(األندلسية، وأنها استمرت طوال مدة الحكم اإلسالمي لألندلس

وأرى أن المسلمين هم الذين منحوا اليهود أجزاء من المدن األندلسـية، وسـمحوا لهـم    
مهم كهذا لليهود فيتخيرون ما شاءوا مـن   بإقامة أحياء خاصة بهم فيها، إذ ال يعقل أن يترك أمر
  .مواقع إلقامة أحيائهم، دون إذن من السلطة اإلسالمية

-95(كما أرى أن تنظيم مواطن االستقرار اليهودي في األندلس قد تم في عصر الوالة 
، الذي يعد العصر الذي وضعت فيه أسس االسـتقرار والتنظـيم فـي    )م755-714=هـ138

لى ذلك أن أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي عندما جـاء واليـاً علـى    ومما يدل ع. األندلس
لم يقدم في واليته األندلس شيئاً  على تفريق جميـع العـرب   "، )م742=هـ125(األندلس سنة 

الشاميين الغالبين على البلد عن دار اإلمارة قرطبة، إذ كانت ال تحملهم، وأنزلهم مـع العـرب   
  .)4("في كور شامهم، وتوسع لهم في البالدالبلديين على شبه منازلهم 

ولوال أن اليهود قد حصلوا على حي لهم في قرطبة قبـل قدوم أبي الخطار، وهو الوقت 
الذي كانت فيه المدينة مزدحمة ال تتسع حتى لمزيد من المسلمين، لما حصل اليهود على حـيهم  

إذ ال يمكن أن تُقـدم السـلطة   . لعصرالذي صرحت بوجوده اإلشارات التاريخية الالحقة لذلك ا
فـي الوقـت الـذي ال    ) م742=هـ125(لليهود جزءاً  من المدينة إلقامة حيهم عليه، بعد سنة 

  . تستطيع فيه استقبال المسلمين
وهناك إشارات أخرى تدلُّ على وجود مبكّر للحي اليهودي في قرطبة منها رواية ابـن  

لرحمن بن عثمان بن عفان القشيري في ذي الحجة من سـنة  توفي عبد ا: "حيان التي يقول فيها
، )5("، ودفن بمقبرة حالل، بينها وبين مقبرة اليهود الطريق السالك بجوفي قرطبة)م713=هـ95(

                                                           
ا.-=هNة، ا.�Nآ/ ا.J=@�1. /MND0/ وا.N�K،  (J 50eL@5 ا� KJ=ن، : ، 1V>-ey، ق1اH; /W=bq أ[@=ر �W=?N/، م )1(

  .101، ص)م1973-هـ1393
)2( NtKM :101، ص1، م.ن.م.  
  .N>�K8 إ.v1y U اTq=رات CDE? =L5KJ  ً=-bY ا.J pM5e\ اN-78Yار ;v1y H ا.50ن )3(
  . 61ص) 1963ا.-=هNة، ط، (1V>-ey ، : ،m?�L \>sb ا.-:=HJ، ا.1e/ ا.N>sاء، �ـاo\ اoO=ر، o 50eL\ ا� )4(
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كان سعيد بن سليمان القاضي يحكم فـي المسـجد   : "، ورواية الخشني التي يقول فيها)1("قرطبة
ن األيام مقبالً  ضحى، فلما أتى باب اليهود التقـى  الجامع، ويأتي إليه ماشياً ، وأنه كان يوماً  م

ولبث سعيد بن سليمان قاضياً  إلى أن مات األمير عبد الرحمن بـن  … بسعيد بن حسان الفقيه 
  .)2("سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين… الحكم 

، تبين مسؤولية السلطة اإلسالمية )م971=هـ361(ويقدم ابن حيان رواية تعود إلى سنة 
ركـب  : "ن تنظيم االستقرار في المدن األندلسية وتذكر باب اليهود في قرطبة، حيـث يقـول  ع

الخليفة الحكم إلى دار الطراز، اعتناء بمطالعتها، فدخلها وقد استقبله قوامها من الوكالء والقـوام  
قـه  باألعمال فيها، فقضوا حقه وساءلهم، عن أشياء من أعمالهم، وأنعم توصيتهم، وكانـت طري 

إليهم على مقبرة باب اليهود المنسوبة إلى أم سلمة، فأجال بصره فيها وتأمل ما بها من ضـيقة  
  .)3(لتكاثر الدفن فيها، فعهد بابتياعِ دور جمة منها، حدها كيما تهدم وتزاد فيها، فعمل بذلك

فـي قرطبـة، وفـي مـدن أندلسـية أخـرى       " باب اليهـود "إن وجود باب يحمل اسم 
، يدل في رأيي داللةً قاطعة على وجود حي لليهود في تلك المـدن، ألنـه جـرت    )4("كسرقسطة

العادة في المدن اإلسالمية، أن يطلق على أبواب المدن أسماء المواقع التي تـؤدي إليهـا تلـك    
ومما يدل على ذلك قول العذري فـي معـرض   . ، أو أسماء من يقيمون بالقرب منها)5(األبواب

، …وكان قد نزل قريباً منه عـامر بـن عمـرو   … ومنها باب عامر: "ةحديثه عن أبواب قرطب
باب عبد الجبار، وعبد الجبار هـذا الـذي   : ومن أبواب المدينة أيضاً… فنسب بهذا النسب إليه 

  .)6("كان نزل بقرب هذا الباب… ينسب إليه 
، ألنه "غاربةباب الم"وعلى سبيل المثال ما يزال أحد أبواب مدينة القدس يحمل إلى اآلن اسم 

  .قريب من الموقع الذي يسكن فيه المغاربة في مدينة القدس

وال يمكن أن يطلق مسلمو األندلس اسم اليهود على أحد أبواب مدنهم، ألي سبب غير أن 
ذلك الباب يؤدي إلى حيهم، أو أنهم يقـيمون بالقرب منه، ألن المسلمين ينفرون من اليهود، وال 

إذ أنهم عندما الحظوا أن اسم . ى أبواب مدنهم حباً فيهم، أو إكراماً لهميمكن أن يطلقوا اسمهم عل

                                                           
�²ـ    )1( ،/1²D.²=ري، اD?Oا H�ا.-²=هNة، دار  (إN²oاه<X اoO<²=ري،   : ، V²>-ey 2اw�o \o`ل، [J \o ©1@5 ا.v10 ا.Q6ر

  .462، ص)م1989-هـ1410، 1ا.7w=ب ا.ND0ي، N>oوت دار ا.7w=ب ا.H?=K@1، ط
)2( L ،HK²²�6.ا V²²>-ey ،/²²@WN} ²²=رث، {:²²=ةe.²²\ اo 5²²0e : ،²²=ري>oYا X>اهN²²oإ)ي، طN²²D0.²²7=ب اw.ة، دار اN1ا.-²²=ه ،

  .140، ص)م 1982–هـ 1402
)3( V>-ey ،m.5?O51 اo أ[@=ر H; m@7-0.وان، اNL `oأ ،H@WN-.ن ا=>b \oا : ،HRe.ا H1J \0bN.5 ا@J) وت، دارN>o

  .92، ص )م 1965، 1ا.�-=;/، ط
)4(  ،H²²aNE.²²\ اoق  ا ،m.5²²?O²²01=ء اJ �M²²=رy ،©²²8ـ`M \²²o 5²²0eL \²²o 5²² ا�@J1 ،)  ©>.�²²71. /MN²²D0.ة، ا.5²²ار اNا.-²²=ه

 ،/0�N7.127، ص)م1966واX}0/ ر�Ny ، :391.  
  .143؛ اo\ ا.�@=ط، �1/ ا.B0s، ص165، 122، 18ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر، ص )5(
  .122ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر،  )6(
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اليهود صار يتردد على ألسنة الناس، وهم يذكرون باب اليهود في قرطبة، كرهوا ذلك، وقرروا 
  .)1("باب الهدى"أن يغيروا اسم الباب إلى

قعت في قرطبة وما يؤكد أيضاً  وجود حي لليهود في قرطبة رواية ابن عذاري لحادثة و
وثارت العامة أيضاً بقرطبة في هذه السنة، في رجب على : "، يقول فيها)م1134=هـ529(سنة 

بسبب قتل وجد بين أظهرهم، ففتحت منازلهم، وانتهبت أموالهم، وقتل نفـر   -لعنهم اهللا–اليهود 
  .)2("منهم

م كانوا يعيشـون  في الرواية دليالً  على أنه" منازلهم"و" أظهرهم"وأرى في ورود كلمتي 
  .في حي خاص بهم

وقد سمح المسلمون لليهود في أليسانة أن يسكنوا منعزلين تماماً عن المسلمين حيث يقول 
ولليهود بهـا حـذر   … واليهود يسكنون بجوف المدينة، وال يداخلهم فيها مسلم البتة: "اإلدريسي

  .)3("وتحصن ممن قصدهم
حل بيهود غرناطة أثناء ثـورة المسـلمين    وأجد في الروايات اإلسالمية التي تصف ما

إذ يقـول ابـن   . على يهودها دليالً على أن معظم اليهود كانوا يسكنون فيها في حي خاص بهم
وفي هذه : "، ويقول أيضاً)4("وقتل في هذا اليوم من اليهود جملة عظيمة، ونهبت دورهم: "عذاري

وقد : "، ويقول الشنتريني)5("ثة آالفهذه السنة كان القيام على يهود غرناطة، وقتل منهم نحو ثال
ولوال أن معظـم اليهـود   . )6(استطال الناس على يهود، وقتل منهم يومئذ نيف على أربعة آالف

كانوا يتجمعون في مكان واحد لما تمكن الثائرون الغاضبون من اإلمساك بآالف منهم، هم أغلبية 
  .اليهود، وقتلهم في يوم واحد

بين المسلمين، وفي جميع أنحاء غرناطة، لتمكن كثير منهم من  ولو أنهم كانوا منتشرين
الفرار، أو االختباء، ولما وصل الغاضبون إلى دورهم بهذه السرعة، ولكان عـدد القتلـى أقـل    

  .بكثير من العدد الذي تحدثت عنه الروايات اإلسالمية
أنهـا تعبـر عـن     وبالرغم من أن األمثلة السابقة قد جاء معظمها من مدينة قرطبة، إالَّ

الوضع في المدن األندلسية األخرى التي تواجد فيها اليهود، إذ أن جميع تلك المدن كانت تابعـة  
  . للحكم في قرطبة، وتُطَبقُ فيها جميعاً  السياسة نفسها

                                                           
  .156، ص1ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )1(
  .266، ص3ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )2(
اqدرHsM، أJ `o@5² ا� 5²0eL \²o 5²0eL ا.²0e`دي، ا.N²n0وف MN²�.=o© اqدرQ? ،H²sMه²/ ا.7²�0=ق ;H² ا[N²7اق              )3(

  .572-571، ص)م1989-هـN>o1 ،1409وت X.=J ا.�7w، ط(، 2ا�;=ق، م
  .266، 3ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )4(
  .231، ص3، �ـ.ن. م )5(
)6( HKMN7K�.ا    V²>-ey ،ةN²MQR.ا C²²8\ أه=eL H; ةN>]F.م، ا=so \o H1J \se.ا `o²=س، م  : ، أ@J ²=نsb2إ ،)  ،وتN²>o
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ومن الواضح أن المسلمين لم يمنعوا اليهود من السكن خارج الحي اليهودي، إذ توجـد  
يهود جاوروا المسلمين في مساكنهم، وأنهم امتلكوا دوراً  وأراضي بـين دور  إشارات عدة إلى 

  .المسلمين وأراضيهم
ومن هذه اإلشارات قول القاضي أبي األصـبغ عــيسى بـن سـهل مجيبـاً  علـى       

ـ 464(نازلة وجهت إليه سنة  شـورى فـي بيـت متهـدم بـين دار حسـان       ): "م1071=هـ
قـام  … بها صاحب السوق أبـو طالـب محمـد بـن مكـي      ، خاطبنا (*)ودار شنوغة اليهود

عندي حسان بن عبد اهللا فذكر أن له داراً بـداخل مدينـة قرطبـة بحومـة مسـجد صـواب،       
تالصق داراً  أخرى موقوفة على شنوغة اليهود، وأنه كـان فـي داره بيـتٌ صـغير تهـدم،      

غة، وأغفـل بنيانـه، فلمـا ذهـب     وتهدم بتهدمه الجدار الذي كان حاجزاً بينه وبين دار الشنو
إن البيـت المتهـدم مـن حقـوق دار الشـنوغة،      : إلى إقامته اعترضه إسحاق اليهودي، وقال

  .)1(..."وأظهر إلى حسان عقد استرعاء، تاريخه رجب سنة أربعٍ وستين

رجل بجواره يهودي، قد ربى معهم، فربما جـاءوه فـي   "وذكر الونشريسي نازلة حول 
ضت له إليهم حاجة، وربما مشى في طريق مالصقة لهم فيجري بينهم حـديث أو  حاجة، أو عر

اهللا عالم ببغضي لليهود، ولكن طبعي لين، أتراه من هـذا  : ابتسام وكالم لين، وهذا الرجل يقول
  . )2("في حرج أم ال ؟ وما يرد عليه إذا سلَّموا عليه، أفتنا رحمك اهللا

يمنع أهل "ل الذمة للمسلمين في بيوتهم، عندما أفتى بأن ولمح الجرسيقي إلى مجاورة أه
  .)3("الذمة من اإلشراف على المسلمين في منازلهم والتكشيف عليهم

ويبدو أن مجاورة اليهود للمسلمين في السكن كانت ظاهرة عامـة فـي جميـع بلـدان     
جاءت من الفسطاط ومن فكما نعرف اآلن من وثائق الجنيزة التي : "إذ يقول جوايتاين. المسلمين

                                                           
، وه5²²²o `²²²ور�²²²L h[`ذ J 9²²²>oSINAGOGA \²²²L@²²²=دXIy، وهF²²²ا ا.KL °²²²E1-²²²`ل ²²²J\ ا.K²²²T : /²²²>K>yg`�/ ا.<²²²I`د (*)

 h=KnLو ،/>-MN�qا              C²-7?²=دة، و{5² ا@n1. ²`دI>.²07=ع ا��²07=ع، و{²D] 5² ا.5²no U²Kn0 ذ.²w0o v²=ن اY²=ن اwL  ًgأ�

  C²�Oا />K>yg.ا.�1=ت ا Cآ U.إ v.5 ذno °E1.²8@=?</  (اO=oSINAGOGA  />²s?NE.=oو ،SYNAGOGUE .(  \²oا

�I= و²²I--b= و?�N²²ه=  N67²²8ى، اN²²@w.²²=م اwbOا ،U²²s>J «@²²�O²²` اoأ ،CI²²8 : ²²] 5²² ا.`ه²²=ب@J 5²²0eL ،فg) ،ةNا.-²²=ه

و~N²²�? ،" : H²²; V�=²²ت {�²²KJ 9²²ey =²²IKL /²²n`ان61–60، ص)م1980–ه²²ـ1410ا.N0آQ²² ا.H²²oNn .5²²1ول واg²²Jqم، 

CI8 \o Us>J «@�Oا Hoأ Ha=-1. ىN@w.م ا=wbO�6`ط اL \L /�N67sL ،m.5?Oا H; /LF.ا Cم {:=ء أه=wbأ."  
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القاهرة واإلسكندرية والمحلّة، ومن أماكن أخرى في مصر والتـي جاءت من القيروان وبيـت  
المقدس ودمشق وحلب، فإن بيوت اليهود كانت متاخمة لبيوت المسلمين وبيوت المسيحيين، فلـم  

  .)1("مييكن هناك جيتو، ولكن على العكس من ذلك كانت هناك فرص كثيرة لالختالط اليو
وبالرغم من أن السلطة اإلسالمية لم تجبر اليهود في األندلس على االستقرار في األحياء 

ألن اإلنسان بطبعه يميل إلى االستقرار بين قومـه  . اليهودية، إال أن معظمهم كانوا يفضلون ذلك
لـك هـي عـادة    وأهل ملّته وليس اليهود وحدهم هم الذين حددت لهم أحياء خاصة بهم، بـل ت 

المسلمين عند تنظيم االستقرار في مدنهم، إذ تعطى كل قبيلة أو عشيرة جزءاً من المدينة فيصبح 
، لكن أفراد هذا الجزء أو ذاك ال يمنعون من االسـتقرار  )2(مستقراً خاصاً بها، وقد يحمل اسمها

نظم مواطن استقرار العـرب  وقد اتَّبع أبو الخطار هذه السياسة عندما . أينما شاءوا من األندلس
الشاميين الغالبين على األندلس، حيث حرص أن ينزل أبناء الجند الواحد معاً في منطقة واحـدة  

  .)4("وأنزلهم مع العربِ البلديين على شبه منازلهم في كُور شامهم" )3(
ـ  ات وأجد في سماح السلطة اإلسالمية في األندلس لليهود باالستقرار في أحياء أو تجمع

خاصة بهم، تسامحاً من هذه السلطة، إذ ساوت في ذلك بينهم وبـين أبناء القبائل العربية الـذين  
  .دخلوا األندلس

" الجيتـو "والجدير بالذكر أن إسكان اليهود في أحياء خاصة بهم يختلف اختالفاً كلياً عن 
لمسلمين لم يكن ألن تصرف ا. الذي أجبر اليهود على السكن فيه في أوربا في العصور الوسطى

من منطلق عنصري كما هو الحال في تنظيم الدول النصرانية للجيتو، بدليل أنه قد سمح لليهـود  
هـذا باإلضـافة إلـى أن تنظـيم     . باإلقامة خارج أحيائهم، وبين دور المسلمين، وإلى جوارهم

هـود، ولـم   االستقرار لدى المسلمين كان يقوم على أساس قبلي، كما أنه كان يحقق المصلحة للي
وقد اطلعـت علـى   . يحدث أي اعتراض عليه من قبل اليهود طوال مدة وجودهم في األندلس 

العديد من الدراسات اليهودية الحديثة عن يهود األندلس، فلم أجد اعتراضاً من أحد على طريقـة  
الذين  المسلمين في تنظيم إسكان اليهود، ولم يتهموا المسلمين بالعنصرية، مثلما اتهموا النصارى

  .أجبروا يهود أوربا على السكن داخل الجيتو، وعدم اإلقامة خارجه

                                                           
�`اM=7M\ س )1(.      V²>-ey�² وMNny ،/>Lg²8qا XtK².وا HLg²8qا �Mا.²7=ر H; د، درا8=ت :   ،H²�`-.²/ ا>�J)9²،  اM`w.
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وقد تمكَّن اليهود بسبب إقامتهم في أحياء خاصة من حمايـة مجـتمعهم اليهـودي مـن     
االنصهار التام داخل المجتمع اإلسالمي في األندلس، الذي أثر فيهم تأثيراً كبيراً، لكـنَّهم ظلـوا   

  .)1(طقوسهم وشعائرهم وكثيرٍ من عاداتهم وتقاليدهم محافظين على
وتتحدث المصادر اليهودية عن أحياء اليهود داخل المدن األندلسية، وتبين أن كثيراً مـن  
منازلها التي يسكنها اليهود تعود ملكيتها إلى مسلمين أو نصارى، وأنَّهم قد اسـتأجروها مـنهم   

ه يعني أن السلطة اإلسالمية عندما قامت بتحديد مواقع لألحيـاء  وإذا صح ذلك فإنَّ. )2(استئجاراً 
اليهودية في المدن األندلسية، لم تكن هذه األماكن خالية من البناء والسكان، وأنه ليس اليهود هم 

إذ يستبعد أن يقبِـَل  . أول من أسس هذه األحياء، بل كانت مواقع تحتوي على العديد من البيوت
  .ارى على تشييد منازل لهم في تلك األحياء بعد أن خصصت لليهودالمسلمون والنص

وأعتقد أن سبب ملكية المسلمين والنصارى للعديد من البيوت داخل األحياء اليهودية هو 
أن النصارى يملكون هذه البيوت قبل الفتح اإلسالمي، وقد بقيت ملكاً لمن لـم يهـرب مـنهم،    

المسلمون فقد حصلوا عليها غنيمة بعد أن فـر عنهـا    أما. ورضي بالعيش تحت حكم المسلمين
والظاهر أن المسلمين والنصارى الذين ال يرغبون بالعيش بين اليهود قد فضـلوا أن  . أصحابها

يؤجروا بيوتهم لهم، وينتقلوا للعيش في أماكن أخرى، أو في األماكن المخصصة لهم، وربما قام 
  .بعضهم ببيع تلك البيوت لليهود

تبين المصادر اليهودية أن الحي اليهودي كان يطلق عليه في بعض المدن األندلسية  كما
، وهو المعنى العبري لكلمة "القاهال"، أو يسمى "جماعة اليهود"، وهو اختصار لـ"الجماعة"اسم 

  .)3("الجماعة"
وكانت بعض المدن األندلسية تضم نسبة عالية من السكان اليهود، وقـد أطلـق بعـض    

  .، للتعبير عن كثرتهم فيها)4("مدينة اليهود"مؤرخين المسلمين على هذا النوع من المدن اسم ال
وعندما يكون عدد اليهود في المدينة كبيراً فإن حيهم فيها على األغلب يكون كبيراً، وهو 

ة أما األحياء الصغيرة فهي عبـار ". الدروب"يحتوي في هذه الحالة على حارات صغيرة تُسمى 
عن مجاميع من المنازل المحيطة بزقاق مسدود الطرف في العادة، وكانت نهايته المفتوحة تغلق 

  .بباب يقفل في المساء حفاظاً على أمن السكان
                                                           

)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.64.  
)2( IBID, VOL.3, P.59.  

\J gً-? :RESPONSA ALFASI, NO, 171.  
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.61.  
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وبما أن ما يفصل األحياء عن بعضها من كل الجهات كان األسوار الخارجية لمنازلهم، 
وكان السكان في الواقع يسـتأجرون  . يقظة للبابفإن أمن السكان اعتمد كلياً  على المراقبة المت

الحراس الذين تصحبهم الكالب والمصابيح، وكانوا يمرون في دوريات طوال الليل، وقد أطلـق  
وفي أوقات االضطرابات والفتن الداخلية كان من السهل الدفاع عن ". الدراب"على الحارس اسم 

ليل من األشخاص للدفاع عن باب الدرب، حتى وإن األحياء المغلقة، إذ لم يكن هناك حاجة إال للق
  .)1(زاد عدد المهاجمين على عدد المدافعين

وقد أحب اليهود وكذلك النصارى طريقة المسلمين في الحفاظ علـى أسـرار بيـوتهم،    
والحرص على أالَّ يطلع الغرباء على ما يجري بداخلها، وقد تبنوا هذه الطريقة داخل أحيـائهم،  

وقـد حـدثت   . مستنكراً  أن يفتح الجار شباكاً أو باباً  يؤدي إلى كشف بيت جاره وصار أمراً 
وكان أحد األسئلة الموجهة من . مشاكل كثيرة بين اليهود داخل أحيائهم على قضايا من هذا النوع

يهود غرناطة إلى أحد كبار أحبار أليسانة يحمل تقريراً  عن أشخاص طلبوا بعد موت والـدهم  
وتقدموا بهذا الطلـب علـى   . لبيوت في أحد الدروب السماح لهم بالمرور عبر حيهممن أرباب ا

وبالطبع فإنهم وجدوا . أساسِ أن سكان الدرب لم يبيعوا حقَّ المرور في الشارع لوالدهم المتوفى
أنه من المالئم الحصول على حكم بحق المرور في هذا الطريق األقصر، ليوفروا على أنفسـهم  

. ران لمرات عدة خالل النهار حول الحي الذي يقطع عليهم الطريق إلى أقـرب شارععناء الدو
  .)2(ولكن الحبر الذي أرسلت إليه المشكلة عارض ذلك

وقد حافظ اليهود على ذلك حتى عندما أصبحوا تحت الحكم األسباني، فقـد ورد سـؤال   
د يفتح على الزقـاق، وكـان   إلى أحد أحبار أرجون حول بيت يقع في زقاق مغلق له شباك واح

يعيش في الزقاق؛ وقد فتح شباك مقابل الشباك المذكور سـابقاً، وقـد   " سيمون"هناك رجُل اسمه 
طلب يعقوب من سيمون إغالق شباكه ألنه يطلُّ على بيته ويكشفه، لكن سيمون كـان يـرفض   

  .)3(وقد أفتى الحبر األرجوني بضرورة إغالق شباك سيمون. ذلك
اعات أحياناً تثار ألن أحد أرباب البيوت يستخدم منزله لغيرِ أغراض السكن، وكانت النز

فيحتج السكان عليه، ويرفعون مشكلتهم إلـى  . مما يزيد من عدد الداخلين والخارجين من الزقاق
  .)4(أحبارهم ليفتوا بمنع ذلك

  .وفي ما يأتي بيان ألهم مراكز االستقرار اليهودي في األندلس

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.62.  
)2(ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.63.  
)3( IBID, VOL.3, P.64.  
)4( IBID, VOL.3, P. 64.  
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  المبحث الثاني

    مراكز االستقرار اليهودي وسط األندلس

وفي . تركز اليهود وسط األندلس في مدينتين كبيرتين، هما قرطبة، وطليطلة
  .ما يأتي بيان عن استقرار اليهود في هاتين المدينتين

  
  (CORDOBA)قرطبة : أوالً

. )1("بها قاعدة األندلس، وأم مدائنها، ومستقر خالفة األمويين: "يقول الحميري في وصفها
  .)3()م1236-هـ633(، وخسروها سنة )2()م711-هـ92(وقد افتتحها المسلمون سنة 

يقع الحي اليهودي في قرطبة في الجهة الجنوبية الغربية منها، قريباً من قصر الخلفـاء  
  .)4(والجامع الكبير

يد كان سع: "وهناك إشارة للخشني يمكن أن تدلَّ على قربه من الجامع الكبير حيث يقول
، ويأتي إليه ماشياً، وأنَّه كان يومـاً مـن   )بقرطبة(بن سليمان القاضي يحكم في المسجد الجامع 

ومـا يـزال الجـزء    . )5(األيام مقبالً ضحى، فلما أتى باب اليهود التقى بسعيد بن حسان الفقيـه 
، )6(هالجنوبي الغربي من قرطبة يعرف إلى اآلن بالحي اليهودي، ومن الممكن مشاهدة بعض آثار

، وهي تدلُّ على أن البيوت القديمة التي سكنها اليهود خالل حكم المسلمين لقرطبة، قـد  )6(هآثار
الخـامس  /هدمت، وأن البيوت الموجودة فيه اآلن، قد شُيدت جميعها بعد القرن التاسع الهجـري 

علـى  ولكن على الرغم من إنشاء بيوت جديدة إال أن شبكة الشوارع قد ظلَّـت  . عشر الميالدي
، وما يزاُل بعضـها يحمـُل   )7(حالها، ولذلك فإن كلَّ الشوارع التي في ذلك الحي ما تزاُل ضيقة

  .أسماء تؤكد على أن هذه المنطقة كانت بالفعل حياً يهودياً

                                                           
  .456ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )1(
  .261، ص1ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )2(
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وأجد من الضروري ذكر األسماء الحالية لشوارع ومعالم األحياء اليهوديـة ألن هـذه   
، والتعريف بها وبأمـاكن  -كما أسلفنا–القديمة لتلك األحياء  الشوارع أقيمت في أماكن الشوارع

وجودها يمكّن المهتمين من تكوين صورة تقريبية عن تلك األحياء في العهد اإلسالمي، كما أنـه  
  .(*)يسهل لهم الوصول إلى تلك األحياء للتعرف عليها

لرسـمية  ، الذي تشـير الخارطـةُ ا  )CALLE JUDERIA(فهناك شارع الحي اليهودي 
وهنـاك سـاحة الحـي    . )1(إلى وجود باب الحي اليهودي فيه) م1811-هـ1226(لقرطبة سنة 

، وهي التسـمية السـابقة لسـاحة دي الس بـوالس     )PLAZA DE LAS JUDERIA(اليهودي 
)PLAZA DE LAS BULAS(ومن هذه السـاحة  . ، التي كانت في ما يبدو سوق الحي اليهودي

 CALLE(يه اسم العالم اليهودي الشـهير موسـى بـن ميمـون     ينعطف شماالً شارع أطلق عل

MAIMONIDES(  دعى شارع اليهـودوكان في السابق ي ،)CALLE DE LOS JUDIOS( )2( .
ً،  ً، لكنّه ضـيق جـدا   مترا 160وكان هذا هو الشارع الرئيس في الحي، وهو شارع يبلغ طوله 

احة، وعلى جهة الغرب يقـع الكنـيس   وإلى شمال الس. حيث يبلغ عرضه مترين أو ثالثة أمتار
، ربما في موقـع الكنـيس   )م1315=هـ715(اليهودي القديم الذي بناه إسـحاق بن أفرايم سنة 

  .)3(الموجود منذ العهد اإلسالمي
، وامتداده الذاهب إلى (ROMERO)ويمكن تعيين حدود الحي اليهودي في قرطبة بشارع 

بشارع المنصور، وقد عثر في هذا الشارع على بقايـا   الجزء الشمالي الغربي، والمعروف اليوم
وكـان  . سور قوي، ربما كان السور الداخلي للحي اليهودي الذي يفصله عن بقية أجزاء المدينة

الحي يصل في إحدى جوانبه إلى الزاوية الشمالية الغربية من الجامع الكبير، ويصل من جانبـه  
  .)4(اآلخر إلى باب المدور

حظ أن مساحة هذا الحي كانت صغيرة، وهي أقل بكثير مـن مسـاحة األحيـاء    والمال
وقد تناسبت هذه المساحة القليلة مع عدد اليهود . اليهودية في المدن الكبيرة األخرى في األندلس
التاسع والعاشر الميالديين، والذي كـان قلـيالً   /في قرطبة في القرنين الثالث والرابع الهجريين

                                                           
(*) NtKM :X}ر /Wء )2: (ا.6=ر=>b�. />.=e.5ود اe.وا X.=n0.ا \>@y H7.ا pe@.ا Bا�N] \L =I.=�Lوأ H91 ه-? H7.ا ،
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)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.295, 438.  
)2( IBID, VOL.1, P.295-296;  BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, 

VOL.5, P.296.  
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  .)1(د أحبار يهود العـراق في معرض إجابته عن سؤاٍل ورد إليه من يهود قرطبةحسب قوِل أح
ونتيجة لالزدهار الحضاري والعمراني والعلمي في قرطبة في أوائـل القـرن الرابـع    

العاشر الميالدي، وال سيما في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، تدفق إليها المهاجرون /الهجري
  .)2(ان، وكان اليهود من بين أولئك المهاجرينمن مختلف األجناس واألدي

وألن الحي اليهودي كان مزدحماً باليهود، وال يمكن أن يستوعب القادمين الجـدد، فقـد   
  .وهناك ِإشارات مختلفة إلى ذلك الحي. )3(سمح لهم بإقامة حي آخر في شمال المدينة

الثـاني  /السادس الهجري حيث يقول اإلدريسي في وصفه لقرطبة التي شاهدها في القرن
وطولها من غربيها إلى شرقيها ثالثة أميال، وكذلك عرضها من باب القنطـرة  : "عشر الميالدي

، ووجود باب لليهود في شمال المدينة يدلُّ على حي لليهود )4("إلى باب اليهود بشمالها ميل واحد
  .هناك

عند انتهائهـا فـي التوسـيع    ذكر ابن بشكوال أن عدد أرباض قرطبة : "ويقول المقري
ربض باب اليهود، وربض مسجد : ، وأما الشمالية فثالثة...ً منها والعمارة واحد وعشرون ربضا

: وتحدث الحميري عن مساحة مدينة قرطبة بعد التوسـيع فقـال  . )5( "أم سلمة، وربض الرصافة
، )8(، والمقري)7(من العذري وبين كلُّ. )6("وعرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود ميل واحد"

، أن مسلمي األندلس قد استقبحوا أن يسموا باب السور الشمالي لقرطبة بباب اليهود، )8(والمقري
وقد عرف هذا الباب أيضاً بباب ليون نسبة إلى شخصية يهودية بهـذا  . فأطلقوا عليه باب الهدى

  .)10(نه، أو ألن المتوجه إلى ليون في شمال األندلس يمر م)9(االسم
. والرأي الثاني هو األصوب، ألن األبواب في الغالب تسمى بأسماء األماكن المؤدية إليها

ولو أنه سمي بالفعل على اسم شخصية يهودية، لكانت هذه الشخصية مشهورة، وعرفتنـا بهـا   
  .  ً المصادر اإلسالمية أو اليهودية، لكننا لم نجد له فيها تعريفا

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.294.  
)2( ASHTOR, SPAIN, ENCYCLOPIDA JUDAICA, VOL.5, P.664.  
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BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPIDA JUDAICA, VOL.5, P.665.  
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ً  في الحي الشمالي بباب طلبيرة، للسبب نفسه، إذ أنه يؤدي أيضـا  كما عرِفَ باب اليهود
، وسماه النصارى باب أوساريو نسبة إلى مقبرة كـان يـؤدي   )1(إلى الطريق المتجه إلى طلبيرة

  .)2(إليها تسمى مقبرة أم سلمة، ثم تحولت بعد سقوط قرطبة في أيدي القشتاليين إلى مقبرة لليهود
  .)2(لليهود

، وموقعها في نهاية الشـارع  )3()م1904=هـ1321(ة قائمة حتى سنة وظلت هذه البواب
  .)DEL OSARIO()4(الذي ظلَّ يحمُل اسمها، وهو شارع 

وقد أشارت المصادر اإلسالمية إلى يهود أقاموا في قرطبة طوال مدة الحكم اإلسـالمي  
-180(لحكم األول لبني أمية في األندلس، ومن تلك اإلشارات قيام الفقيه طالوت عند خوفه من ا

وقيامه بإرسال المغني . )5(باالختفاء في بيت يهودي في قرطبة لمدة سنة) م822–796=هـ206
وما أورده الونشريسـي  . )6(منصور اليهودي رسوالً إلى زرياب كي يدعوه للقدوم إلى األندلس

ي ويهوديـة  ، المتعلقة باختالف يهود)7(العاشر الميالدي/عن إحدى قضايا القرن الرابع الهجري
  .)8(في قرطبة على التقاضي عند المسلمين أو اليهود

أما بالنسبة لمقبرة اليهود في قرطبة، فقد كانت بعيد الفتح اإلسـالمي لألنـدلس داخـل    
 عبد الرحمن بن عثمان بن عفان القشيري توفي في ذي الحجة "المدينة، حيث ذكر ابن حيان أن

. )9("ل، بينها وبين مقبرة اليهود، الطريق السالك بجوفي قرطبةهـ، ودفن بمقبرة حال95من سنة 
ثم تم نقلها إلى خارج أسوار المدينة بالقرب من الباب القريب للحي اليهودي الواقـع  . )9("قرطبة

في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، وعندما أصبحت المقبرة اليهودية مزدحمـة جـداً، قـام    
ينة، وأقاموا مقبرة أخرى خارج باب ليون، بـالقرب مـن   اليهود بشراء قطعة أرضٍ شمال المد

وقـد  . )10(الحي اليهودي الجديد، وهي قريبة من مقبرة أم سلمة اإلسالمية، وتقع إلى الشمال منها
وسبب ازدحام المقبرة القديمة، حركـة  . )11("بقوت راشة"أطلق اليهود على مقبرتهم الجديدة اسم 
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بناء العديد من أحياء المسلمين في المنطقة الواقعة غـرب   التوسع العمراني في قرطبة، حيث تم
  .)1(سور المدينة

العاشر /لقد أصبحت طائفة اليهود في قرطبة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري
الميالدي هي األكبر واألكثر أهمية في عموم األندلس من حيث السكان والمسـتوى االجتمـاعي   

  .)2(هود قرطبة أثرياء بسبب عمل كثيرٍ منهم بالصناعة والتجارةوأصبح كثير من ي. والثقافي
ً بـالغ   وكان ضمن هذه الطائفة الكبيرة عدد من العائالت المحترمة التـي لعبـت دورا  

، التي كانت متنفذة (FALYADJ)وإحدى هذه العائالت هي عائلة فَلْيج . األهمية في حياة الطائفة
عائلة قد تزوجت من حنوخ ابن كبير أحبار قرطبة، وتزوجـت  للغاية، وكانت إحدى فتيات هذه ال

  .)3(ابنته من أحد رجال عائلة فَلْيج
وكان أحد الوجهاء اليهود في قرطبة في القرن العاشر يدعى فرجون، وكان هو وابـن  

  .)4(أخيه من األثرياء، وقد قاموا بتغطية احتياجات الطائفة
ة ابن قبرون الثرية، وكان أحد أفرادها الشـاعر  ً، عائل ومن بين العائالت الشهيرة أيضا

إسحاق بن قبرون، الذي تتلمذ على أيدي مناحيم بن ساروق، وعاصر حسداي بن شبروط، وكان 
  .)5(أحد المقربين منه

وقد تركز العديد من المفكرين اليهود األندلسيين في قرطبة، ألنها كانت المركز الثقـافي  
  .)6(ان بوسعهم اإلفادة من رعاية أثريائها اليهوداألكبر في األندلس، وألنه ك

ومن بين هؤالء المفكرين أبو عمر يقوى، وهاكوهين بن المدرم، وكانا يكتبان الشـعر،  
ومهتمان بعلم اللغة العبرية، وكذلك أبو زكريا بن حنيجا الذي عاش في نهايـة القـرن العاشـر    

لثاني من القرن العاشر الميالدي، وكتـب  الميالدي، وعلي بن مارحسن الذي عاش في النصف ا
  .)7(ثالثة أبحاث عن التقويم اليهودي

، وتوجه عدد من المهاجرين إلـى  )8(هجر معظم اليهود قرطبة بعد انقضاء عهد الخالفة
اإلمارات الجنوبية في األندلس، التي تزعمها حكام من غير العرب، حيث قام هـؤالء الحكـام   
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ً منهم بأن اليهود ال يطمعـون   ليهم في وظائف الدولة، وذلك اعتقادابتـقريب اليهود واالعتماد ع
  .في منافستهم على الحكم كالمسلمين أو النصارى

وقد استغلَّ اليهود الذين حصلوا على المناصب الكبرى والوظائف الحكوميـة مـواقعهم   
ا فعـل صـاموئيل بـن    إلثارة مزيد من الفرقة والشقاق بين الدويالت األندلسية المتنافسة، مثلم

الذي هاجر من قرطبة إلى المرية، ثم إلى غرناطة، وتسـلَّم فيهـا   ) إسماعيل بن نغدله(جوزيف 
ً ً كبيرا منصبا

ومثل ما فعلته عائلة الشاعر اليهودي الشهير سليمان بن جابيرول التي هاجرت . )1( 
  .)2(إلى مالقة

التي حدثت نتيجـة للتنـافس علـى    ً الفتنة  وقد ساعد على هجرة اليهود من قرطبة أيضا
الحكم، وأثرت على األوضاع االقتصادية واألمنية لليهود القرطبيين، فتوقف كثير مـن التجـار   
األثرياء عن تجارتهم، وتعطل معظم الحرفيين الذين كانوا يشتغلون في صناعة الحريـر عـن   

وأعمـالهم فـي مـدن     عملهم، وانتشرت بينهم البطالة والفقر، فخرج هؤالء لممارسة نشاطاتهم
ولحقهم المثقفون الذين هاجر بعضهم إلـى اإلمـارات   . ً من قرطبة ً وازدهارا أصبحت أكثر أمنا

ً في الوظائف الحكومية كما بينا، أو إلى اإلمارات النصرانية األسبانية في الشمال،  الجنوبية طمعا
  .ساتذتهم المسلمينالتي تلقوها على أيدي أ )3(التي رحبت بهم لإلفادة من علومهم

ومن اإلشارات الدالة على الفقر الذي أصاب يهود قرطبة، القصيدة التي تحـدث فيهـا   
الحبر القرطبي إسحاق بن غايات عن موسى بن القرطبي، الذي طلب المساعدة بسـبب فقـره،   
حيث لم يكن يملك حتى المالبس الجيدة، وكان هذا الرجل هو ابن أحد اليهود الذين هربوا مـن  

  .)4(رطبة مثلما فعل الكثيرون مثلهق
وخربـت قرطبـة   : "وما يؤكد خراب قرطبة وتدهور أوضاعها قول يـاقوت الحمـوي  

وبعـد ذلـك   : "وقول الحميـري . )5("وصارت كإحدى المدن المتوسطة، وقد رثوها فأكثروا فيها
أهلهـا إال  طحنتها النوائب، واعتورتها المصائب، وتوالت عليها الشدائد واألحداث، فلم يبق من 

  .)6("البشر اليسير
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وهناك رجاٌل يلقَّبون بالقرطبيين يرد ذكرهم في عدد من الوثائق التي كتبت في األقـاليم  
األسبانية الشمالية بعد زواِل عصر الخالفة عن األندلس، ومن هؤالء المهـاجرين موسـى بـن    

  .)1(السوفير بن ماريوسف ابن القرطبي
بة، وهجر الحي اليهودي الذي أقيم في شمال قرطبة، وهكذا انخفض عدد اليهود في قرط

وصار الحي القديم الواقع في الجزء الجنوبي الغربي من المدينة، زائداً عن حاجة اليهود الـذين  
  .)2(قدر عددهم عندئذ بنحو ألف يهودي فقط

ة وبالفتن: "ويصور ابن غالب البلنسي أثر الفتنة على سكان قرطبة وأحيائها وقراها بقوله
الكائنة على رأس األربع مئة سنة من الهجرة محيت رسوم تلك القرى، وغُيـرت آثـار ذلـك    

  .)3("العمران، فصار أكثرها خالء، تندب ساكنيها
وتقدم المصـادر  . لكن الوجود اليهودي في قرطبة استمر حتى نهاية الحكم اإلسالمي لها

القضية التي ذكرها ابن سهل والتي تتعلـق   اإلسالمية العديد من اإلشارات الدالة على ذلك، منها
  .)4(بدارٍ في قرطبة موقوفة على شنوغة اليهود

وما ذكره ابن الخطيب وهو يتحدث عن الصراع على السيطرة علـى قرطــبة بـين    
وفر ابن عكاشة يوم المدافعـة، فقتلـه بـالقنطرة    : "المعتمد بن عباد وابن ذي النون، حيث يقول

  .)5("يهودي من رجال قرطبة
: التي يقول فيها) م1134=هـ529(ومنها رواية ابن عذاري عما حدث في قرطبة سنة 

   -لعـنهم اهللا -ً بقرطبـة فـي هـذه السـنة فـي رجـب علـى اليهـود          وثارت العامة أيضا"
  

  .)6("بسبب قتٍل وجد بين أظهرهم، ففتحت منازلهم، وانتهبت أموالهم، وقتل نفر منهم
هـ، فاستطال المسلمون 529ً سنة  وقتل يهودي مسلما"سه وقول ابن قطان عن الحدث نف

  .)7("على اليهود، فنهبت أموالهم، وهدمت ديارهم وذلك بقرطبة
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  (TOLEDO)طليطلة : ً ثانيا
عظيمة القطر، كثيرة البشر، … هي مركز لجميع بالد األندلس "يصفها الحميري فيقول 

وهي حصينة، لها أسوار حسـنة، وقصـبة   وهي كانت دار الملْك باألندلس حين دخلها طارق، 
ً  حصينة وهي أزلية من بناء العمالقة، وهي على ضفة النهر الكبير، وقلما يرى مثلهـا إتــقانا  

  .)1("وكانت طليطلة دار مملكة الروم... وشماخة بنيان، وهي عالية القدر، حسنة البقعة
: ، ويقول اإلدريسي)2("مملكتهم ومدينة طليطلة قاعدة القوط ودار: "ويصفها البكري بقوله

  .)3("ً لوالتها ومدينة طليطلة كانت في أيام الروم مدينة الملك، ومدارا"
، ثم سقطت فـي  )5()م711=هـ92(، سنة )4(وقد فتحها المسلمون بقيادة طارق بن زياد

ً  وقد وجد المسلمون فـي طليطلـة يهـودا   . )6()م1084=هـ477(أيدي النصارى األسبان سنة 
يخبرنا بذلك ابن عذاري . وهم إلى قصبة المدينة مثلما فعلوا بغيرهم من يهود المدن األخرىفضم

وألفى طارق طليطلة خالية، ليس فيها إال اليهود في قوم قلـة، وفـر علجهـا مـع     : "حيث يقول
أصحابه ولحق بمدينة خلف الجبل، وتبعهم طارق بعد أن ضم اليهود، وخلّى معهم بعض رجاله 

  .)7("ه بطليطلة فسلك إلى وادي الحجارةوأصحاب
ويشير العديد من الوثائق والروايات التاريخية إلى استقرار اليهود في طليطلة طوال مدة 

ففي وثيقة استخرجها محمد عبد الوهاب خالف من كتاب األحكام الكبـرى  . الحكم اإلسالمي لها
وثائق في : "أخرى تحت عنوان للقاضي أبي األصبغ عيسى بن سهل األندلسي ونشرها مع وثائق

، هناك إشارة إلى يهودي عاش في طليطلة في نهاية القـرن  "أحكام قضاء أهل الذمة في األندلس
ما ذكرت مـن   –وفقك اهللا–فهمنا : "ومما جاء في هذه الوثيقة. )8(التاسع الميالدي/الثالث الهجري

فأرسـلتُ  . يقول إنه يكره على اليهوديةو. ً أقفل عليه في دارٍ يستغيث رفع الرافع إليك أن غالما
. فأعلمتهما بما رفـع إليـك  . فانصرف ومعه يهودي وغالم بالغ. من وثقت به، فكشفتُ عن ذلك

والغـالم حينــئذ   . الغالم عبدي، ابتعته منذ أربعة أعوام من يهودي في طليطلة: فقال اليهودي
نا حر ابن حرين، مسلم ابن مسلمين أ: وقال الغالم. يهودي، وأنكر أن يكون ضربه، وأقفل عليه

ً ثم انتقلـتُ   قدمتُ منها منذ ثالثة أعوام مع رجٍل من اليهود، فنزلنا فندقا. من أهل مدينة طليطلة
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. وأني حين أظهرتُ اإلسالم، وأردتُ الخروج عن خدمته، ضربني. منه إلى هذا اليهودي فخدمته
1("…وال يمكنه فعل ذلك بنفسه . شديد وكشف الغالم ظهره، وبه آثار ضربٍ. وأقفل علي( .  

ـ 576-504(إن المؤرخ اليهودي أبراهام بن داود : وقال دنلوب ) م1180–1110=هـ
  .)2(تحدث عن وجود أشخاصٍ يهود من أصٍل خزري يقيمون في طليطلة

وهناك مجموعة من الوثائق والصكوك تصور حياة سكان طليطلة تحت حكم النصـارى  
نصـف العـرب، أو   : "ونشرها المؤرخ األسباني جونثالث بالنثيا، تحت عنواناألسبان، جمعها 

، وتحتوي هذه الوثائق على العديد مـن  "موزاراب طليطلة في القرنين الثاني عشر والثالث عشر
ً من  وقد نقل شكيب أرسالن بعضا. )3(اإلشارات الخاصة باليهود تحت حكم النصارى في طليطلة

اشترى أبو إسحاق بن نحميس اليهودي من جميلة بنت فرج : "منها. ودمن الوثائق الخاصة باليه
زوجة البليوشي البنا، جميع خصها، وهو النصف من الكرم المعروف بالقوجال بحومـة قريـة   

اشترى مرتين األرجيد يامن بن يوسف بن يعيش : "، ومنها)4("…جليكس من قرى مدينة طليطلة 
  .)5(..."المتصلة التي له بمرطيلة يعيش اليهودي جميع الثالثة جبال الكروم

وبالرغم من أن تاريخ هذه الوثائق يعود إلى زمن الحكم النصراني لطليطلـة، إالَّ أنهـا   
ً من هذه  تعبر عن استقرارٍ قديم لهم فيها يرجع إلى أيام الحكم اإلسالمي، يدلَّ على ذلك أن كثيرا

  .أتقنها كثير من اليهود خالل الحكم اإلسالمي التي )6(الوثائق والصكوك قد كتبت باللغة العربية
واستقر معظم أفراد الجالية اليهودية في طليطلة في الحي اليهودي الذي يقع في الجـزء  

، أن اليهـود قـد   )م1131=هـ526(وتؤكد وثيقة أسبانية تعود إلى سنة . )7(الغربي من المدينة
، إذ تُبين أن الملك )م1085=هـ478(طليطلة عاشوا في هذا الحي حتى نهاية الحكم اإلسالمي ل

ألفونسو السابع قد قام بنقل ملكية حمام عام يملكه اليهود في هذا الحي منذ العهد اإلسالمي إلـى  
  .)SAN CLEMENT()8(ديرسان كليمنت 

وما تزال بعض الشوارعِ والساحات في هذا الحي تحمل إلى اآلن أسماء يهودية، فهناك 
 CALLE(، وشارع دي ال جـوديرا  )CALLE SAMUEL HALEVI(هاليفي شارع صاموئيل 
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DE LA JUDERIA(   أي شارع الحي اليهودي، وسـاحة دي ال جـوديرا ،)PLAZA DE LA 

JUDERIA (التي تقع في مركز ذلك الحي)1(.  
أما بالنسبة لحدود الحي اليهودي في طليطلة كما تقول المصادر اليهودية، فهي تمتد إلى 

ً حتى تصـل إلـى    ، وغربا)CAMBRON(ربي حتى تصل إلى الباب المعروف باسم الشمال الغ
ً حتى تصل إلى جبٍل أطلق عليه اسم سان كريستوبال  منحدر حاد يؤدي إلى وادي تاجة، وجنوبا

)SAN CRISTOBAL(ــرقا ــيتو   ، وش ــيوديل ترانس ــاحة باس ــث س  PASEA DEL(ً حي

TRANSITO()2(.  
ً باسم كالي ديل إنجل  يهودي هو الشارع المعروف حالياوكان الشارع الرئيس في الحي ال

)CALLE DEL ANGEL(باسم شارع اليهود ، والذي كان يعرفُ سابقا ً)3(.  
، وكان يحتوي علـى قلعـة   )م820=هـ205(وقد أحيط الحي اليهودي بسور بني سنة 

جة، ألنها لـم تكـن   يعتقد أنها أقيمت في إحدى زوايا الحي الجنوبية الضيقة المطلة على نهر تا
وإلى الجنوب من بيعة سان : "وعن هذه القلعة يقول شكيب أرسالن. )4(محمية كبقية أجزاء الحي

، وكان هؤالء اليهـود بنـوا   "الجديرة"جوان الملوك كانت في القديم حارة اليهود، التي يقال لها 
  .)5("ً يضعون فيه أموالهم ً حصينا هناك حصنا

د المشـيدة في الحي اليـهودي، والمحولة الحقاً إلى كنائس مـا  وهناك اثنين من المعاب
وأحد هذين المعبدين هو المعبد الواقع بين كالي ديل إنجل . يزاالن قائمان في موقعيهما األصليين

)CALLE DEL ANGEL ( وساحة الحي اليهودي)PLAZA DE LA JUDERIA(  لوقد تحـو ،
وعن ذلـك  . )SANTA MARIA LA BLANCA()6(يا البالنكا ً إلى كنيسة دعيت سانتا مار الحقا

ً لليهود، بني في القرن  وأما كنيسة ماريا البيضاء فكانت في األصل كنيسا: "يقول شكيب أرسالن
الثاني عشر ثم تحول إلى كنيسة للنصارى في بداية القرن الخامس عشر، ثم صارت محّل خلوة 

  .)7("للمتنسكين
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ً، لذلك فقد استأجر عدد من التجار اليهود  ً تجاريا دي في طليطلة حياولم يكن الحي اليهو
محال لهم في مركز المدينة شمال المسجد الكبير الذي كان المركز التجاري يقع بينه وبين السور 

  .)1(الشمالي للمدينة
كما امتلكوا المحال التجارية في حي القناة، الواقع بين الجـامع الكبيـر وسـوق تجـار     

  .)2(عطور، وكانت لهم هناك بعض المساكن التي كانت محصنة إلى حد ماال
وكانت لليهود سوق خاصةً بالقرب من الحي اليهودي في جانبه الغربي، وتُدعى أيضـاً  

  .)3(القناة
ويقدر بينارت عدد اليهود المستقرين في طليطلة في العهد اإلسـالمي، خـالل القـرن    

لميالدي، بنحو أربعة آالف نسمة، وقد كانوا حينئذ مقسمين إلـى  الحادي عشر ا/الخامس الهجري
طوائف منفصلة بشكٍل عام، وفقاً ألصولهم، أو للبلدان التي قدموا إلى طليطلة منها، فهناك يهـود  

  .)4(قرطبة، ويهود برشلونة، ويهود الخزر، وهكذا
سب زعم أبنائهـا  واشتهر في طليطلة العديد من العائالت اليهودية التي ينتمي بعضها ح

ومن هذه العائالت شوشان، والفخـار وهـاليفي، وأبـو العافيـة،     . إلى ذرية داود عليه السالم
  .)5(والزادوك، وفيروزل، وأفن نحمياس

وينتمي إلى طليطلة العديد من المفكرين واألدباء والمشاهير اليهـود، أمثـال بنيـامين    
ـ )م1190=هـ586(الطوطيلي المتوفى سنة  ، )6(أي الـرحالت " همسـاعوث "اب ، وصاحب كت

أي كتاب التصوف، وإبراهيم بن عـزرا  " سفر هقبالة"وإبراهيم بن داود الطليطلي صاحب كتاب 
ً، وهو والد إسحاق بن عزرا الذي رحل إلى مصر في زمن الموحـدين،   ً وشاعرا الذي كان أديبا

ير نتانيئيل المعروف بـأبي  مع العالم اليهودي الشهإلى العراق حيث اعتنق اإلسالم  ومنها هاجر
ً بأصـول   كان بصـيرا : "، وإسحاق بن قسطار الذي قال عنه صاعد األندلسي)7(البركة هبة اهللا

                                                           
)1( ASHTOR, THE JWES, VOL.1, P.326-327.   
)2( IBID, VOL.1, P.327.   
)3( IBID,VOL.1, P.327.  
)4(HAIM BEINART,TOLEDO., ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1200.   
)5(  ،/MN>@n.ا /J`8`0.؛ 384، ص526ا  

BEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P1200-1201.  
  .J82@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )6(
  .J82-85@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )7(

HAIM BEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1200;  
MAYER KAYSERLING, TOLEDO, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.12, 

P.176.  
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ً  ً في علم العبـرانية بارعا ً في علم المنطق مشرفاً على آراء الفالسفة، وكان متقدما الطب مشاركا
  .)1("هـ، وهو ابن خمس وسبعين448ً في أخبارهم وتوفي بطليطلة سنة  في فقه اليهود، خبيرا

                                                           
)1(        N²�? ،X²LO²=ت ا-@W ،5²0b²\ أo 5J=²� X²8=-.ا `oأ ،Hs.5?O5 اJ=� :    ،HJ`²s>.²<6` اT mM`².)   /²n@�0.وت، اN²>o

 ،\>>J`s>.ء ا=o¶. />w>.`~=w.89، ص)م1912ا.  
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  المبحث الثالث

  مراكز االستقرار اليهودي جنوبي األندلس

  
استقر كثير من اليهود في المنطقة الجنوبية من األندلس، وقد رغب اليهود باإلقامة فيهـا    

لخصوبة أرضها، واعتدال مناخها، ووقوع عدد من مدنها على الطـرق التجاريـة والبحريـة    
كثرة سكانها، وقربها من العاصمة قرطبة، ولقربها من الشمال األفريقـي التـي    المهمة، وبسبب

  .)1(يأتي منها وعبرها معظم المهاجرين اليهود إلى األندلس
  .وقد تركز يهود جنوبي األندلس في كل من غرناطة، وأليسانة، ومالقة، وبجانة، والمرية  

  

  (GRANADA)غرناطة : ً أوال
سلتين من الجبال، واحدة في جهتها الجنوبية الشرقية، سـماها  تقع مدينة غرناطة بين سل

ً فيـه   ال يزالون يرون الثلج نـازال "ً، إذ  المسلمون جبال الثلج ألن الثلج ال يذوب عن قممها أبدا
ً، واستمر هذا االسم إلى اآلن، لكنه ترجم إلى  مترا 3480، ويبلغ ارتفاعها نحو )2("ً  ً وصيفا شتاءا

، والسلسلة األخرى تقع في جهتها الشمالية الغربية، موازية "سيرانيفادا"فصارت تسمى األسبانية، 
  .)3(لجبال الثلج، وبينهما سهل خصب تقع فيه المدينة

ً ضـموهم إلـى    فألفـوا بها يهودا"، )م711=هـ 92(وقد فتح المسلمون غرناطة سنة 
الخاصة بأهل الذمة، فنعم اليهـود   ، وتعاملوا معهم على وفق األحكام الشرعية)4("قصبة غرناطة

  .في غرناطة، كما في غيرها من مدن األندلس بالتسامح والعدل والرخاء
وانتشرت أخبار ذلك التسامح بين اليهود في كل مكان، فأخذوا يتدفقون إلى مدن األندلس 
 عبر مضيق جبل طارق، وكان لغرناطة نصيب وافر من هؤالء المهاجرين باعتبارها من المدن

ومما يدلُّ . األندلسية الكبرى الواقعة في طريق اليهود العابرين إلى األندلس من الشمال األفريقي

                                                           
؛ ²²²²�y`o<�، ا.N0ا²²²²�o`ن 283، ص26، م478، ص25م؛ ا.J`²²²²8`0/ ا.²²²²MN@n/، 273ا.J`²²²²8`0/ ا.<I`د²²²²M/ ص )1(

  ؛24، ص)م1984، 11و8<=8/ ا.1RL ،rL=s7/ درا8=ت أ?m?`y ،/>s.5، ع

MARTIN, GILBERT, THE JEWISH HISTORY ATLAS, (LONDON, 1969), P.15.

    
)2(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.85، ص"ا.  
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.310.  
  .101، ص1اo\ ا.�6<�، اW=bq/، م )4(
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أغرناطـة  "وتعرف بــ  : ، حيث يقول الحميري"أغرناطة اليهود"على كثرتهم فيها تسميتها بـ 
  .)1("ً  اليهود ألن نازلتها كانوا يهودا

ال يعني أن غرناطة مدينة يشكّل اليهـود  " أغرناطة اليهود"وأرى أن تسمية غرناطة بـ 
إذ كان عددهم فيها في عهد باديس الذي يعد أزهى عهودهم هناك، ال يزيـد  . فيها أكثرية السكان

  .ً على األربعة آالف نسمة كثيرا
وتقديرنا لهذا العدد جاء من خالل الروايات التي تحدثت عن عدد القتلى اليهود في ثورة 

، وقـدرهم  )2(إذ ذكر ابن عذاري بأنهم أكثر من ثالثـة آالف يهـودي  . ليهممسلمي غرناطة ع
والظاهر أن القتلى كانوا أكثر من الناجين بكثير، إذ يقـول  . )3(الشنتريني بأكثر من أربعة آالف

إلى أن حدثته نفسه الفـاجرة  : "ابن عذاري في معرض حديثه عن يوسف بن إسماعيل بن نغدلة
وقتل في هذا : "، ويقول أيضاً)4("رب رقبته وقتل جماعة عظيمة من أهل ملَّتهبأشياء أخرجته لض

فإذا صح أن القتلى كانوا أغلبية رجال اليهود، . )5("اليوم من اليهود جملة عظيمة، ونهبت دورهم
  .وهذا ما نميل إليه، فإن ذلك يعني أن عدد يهود غرناطة عندئذ يمكن أن يقدر ببضعة آالف فقط

، وتسـمية العـذري لروطـة    "أغرناطـة اليهـود  "وأرى أن سبب تسمية غرناطة بـ 
)RUEDE (روطة اليهود"بـ")ـ  (*)، وتسمية ابن سعيد لبيانة)6 وتسـمية  ، )7("بيانـة اليهـود  "بـ

، )10("طركونة اليهـود "و )9("مدينة اليهود"، ولطركونة بـ )8("مدينة اليهود"اإلدريسي ألليسانة بـ 
ا أن اليهود يسكنون في هذه المدن بكثرة، على غير ما رأوه في المدن األخـرى  هو أنهم الحظو

  .ً غير الفت للنظر التي كان وجود اليهود فيها قليال
لكن هذه الكثرة التي الحظها المؤرخون لم تكن كثرة في معظم األحيان بالنسبة لسـكان  

ومن الممكن أن تستثنى أليسانة . سية األخرىالمدينة، بل بالنسبة للتواجد اليهودي في المدن األندل
  .ً أن غالبية سكانها كانوا من اليهود من ذلك، إذ سنبين الحقا

                                                           
  .45ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )1(
  .261، ص3ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )2(
  .769، ص2، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )3(
  .265، ص3ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )4(
  .266، ص3ن، �ـ . م )5(
  .�Ny35<� اO[@=ر، ص )6(

(*) /?=>o" :/@WN} 0=لJأ \L m.5?O=o …1/وoNL NI? U1J Hه."  
  .119ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص

�0/ ر{105X، ص1اn8 \o<5، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ  )7(Ny ، :39.  
  .571، ص2اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م )8(
  .734، ص2ن، م. م )9(
  .734، ص2اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م )10(
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وكانت طائفة اليهود في غرناطة تعد من الطوائف المهمة في األندلس، وكان الجـاؤون  
المـدن   سعديا يكتب إليهم من العراق الرسائل التي يخص بها الطوائف اليهودية الكبيـرة فـي  

  .)1(األندلسية
الحادي عشر الميالدي، /وشهدت غرناطة هجرة أخرى في أوائل القرن الخامس الهجري

 ه إليها العديد من اليهود القرطبيين في أعقاب الفتن واالضطرابات التي حدثت بعد انتهاءإذ توج
رين، وقـد  وكان إسماعيل بن يوسف بن نغدلة أحد هؤالء المهـاج . عصر الخالفة في األندلس

ً للجيوش في دولة باديس في عصر الطوائف، وخلفه بعد  صار الوزير األول في غرناطة وقائدا
وقد سيطر اليهود في عهد هذين الوزيـرين على معظم الوظائف المهمة في . موته ولده يوسف

ً ً شديدا غرناطة، وظلموا المسلمين ظلما

يهـود   ً من ، وقد طال ظلم إسماعيل وولده يوسف عددا)2(
  .)3(غرناطة، الذين كانوا معارضين له، ففروا منها إلى إشبيلية

، لكنَّه )4(وقد تزايد عدد اليهود في غرناطة بشكٍل ملحوظ خالل حكم الوزيرين اليهوديين
عاد وتناقص بشكٍل كبير بعد ثورة المسلمين على ظلمهم وتجاوزاتهم، حيث قتل وشـرد معظـم   

  .)5(يهود غرناطة
ويقدم ابن عذاري إشارة تبين . )6(رابطين عاد كثير من اليهود إلى غرناطةوفي عهد الم

ً  اتخـذ لـه كاتبـا   "ً ألبيه على غرناطة قد  أن عمر بن علي بن يوسف بن تاشفين الذي كان واليا
وأرى في وصول يهوديّ من غرناطة إلى منصب لدى واليها مؤشر على تواجد . )7("ً منها يهوديا

هو الذي شجع اليهود  )8(ولعّل تسامح المرابطين وإنصافهم ألهل الذمة. دينةتواجد لليهود في الم
  .على العودة إلى هذه المدينة

ً من يهود غرناطة المقيمـين قرب األحياء  ويقدم ابن الخطيب إشارة، يفهم منها أن كثيرا
معاهـدون  الذي تعـرض لـه ال  ) م1126=هـ520(النصرانية قد طالهم النفي إلى المغرب سنة 

ً لهم على قيامهم بدعوة النصارى األسبان لغزو غرناطة ومساعدتهم عند قدومهم،  النصارى عقابا
وأزعج منهم إلى بر العدوة في رمضان مـن العـام   : "ً ذلك النفي حيث يقول ابن الخطيب واصفا

 جم، أنكرتهم األهواء، وأكلتهم الطرق، وتفرقوا شذر مذر، وأصاب كثير من الجالء المذكور عدد
                                                           

)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.317.  
)2( NtKM :.ة، قاN>]F.ا ،HKMN7K�1²ـ   562، ص2، م2؛ ق767-766، ص2، م�، 114، ص2؛ اn²8 \o<5، ا.N²�0ب، 

X}0/ ر�Ny :426ـ� ،N@n.51ون، ا] \oا.�<�، م161–160، ص4؛ ا rE? ،يN-0.322، ص4؛ ا.  
)3( HAIM BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.582.   
)4( NtKM :5 ا�@J N>LO1-<\، اo \oا   hN²�?و S²--b ،²`ان    . إ: ، ا.7@<²=نKJ 9²ey ،²=لsK;وNo H²E>. :    5²@J N²>LOات اNآF²L

  .232، ص2؛ اo\ ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق32، ص)م1955ا.-=هNة، دار ا.n0=رف، (ا�، 
؛ 233، ص2؛ ا²²²o\ ا.�6<�²²²، أ²²²0J=ل اg²²²JOم، ق 276-257، 231، ص3اF²²²J \²²²oاري، ا.@<²²²=ن ا.N²²²�0ب، �²²²ـ   )5(

  .322، ص4ما.N-0ي، ?rE ا.�<�، 
)6( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.728-729.   
  .77، ص4ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )7(
)8( NtKM :ـ�  .77، ص4اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، 
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ويبدو أن هؤالء اليهود المجاورين للنصارى قد . )1("جمعتهم من اليهود، وتقاعدت بها منهم طائفة
  .ً شاركوا في مساعدة األسبان، مما دفع السلطة إلى عقابهم أيضا

وفي عهد بني األحمر، كانت غرناطة ملجأ لليهود الهاربين من ردود فعـل النصـارى   
  ).م 1492=هـ897(ستمر ذلك إلى أن سقطت في أيديهم سنة ، وقد ا)2(األسبان ضدهم

ويقول آشتور إن اليهود في غرناطة كانوا يقيمون في األحياء الواقعة جنـوب وغـرب   
جبل مورور عند سفحه، وقد أقيم على الطرف الغربي لذلك الجبل الحصن المعـروف بحصـن   

ا الجبل جنوب المرتفعات التـي  ، ويقع هذ)CAIDERO(مورور، وهو يسمى اآلن باسم سايديرو 
كما انتشروا فـي  " الحمراء"أقيمت عليها القصور الفخمة لملوك غرناطة، المعروفة باسمها القديم 

المنطقة السهلية الواقعة جنوب هذه الجبال، والتي كانت تسمى فحص البونت، ويطلق عليها اآلن 
ة لوادي دارو، الذي يمر ، وكانت محاذي(CAMPO DEL PRINCIPE)اسم كامبوديـل برنسيب 

بغرناطة من الشمال إلى الشمال الغربي، ثم يصب في وادي شنيل، وكان هذا الوادي يجري في 
، وشـارع  (PLAZA NUEVE)الشتاء ويجف في الصيف، وقد أقيم مكانه اآلن ساحة بالزا نوفا 

الـذي يعـد    (CALLE DE LOS REYES CATOLICOS)كالي دي لوس ريس كـاتوليكوس  
  .)3(رع الرئيس في غرناطة الحديثةالشا

والحجر اليهودي فـي ناحيـة   : "ومما يؤكّد استقرار اليهود في هذه المنطقة قول البكري
، ويبدو أن اليهود الذين كانوا يسـكنون هـذا المكـان كـانوا     )4("حصن البونت، وهو أنفع شيء

الحجر اسمهم وصار يعرف ً يوجد فيه بكثرة ألغراضٍ طبية، فحمل هذا  ً معينا يستخدمون حجرا
  ".الحجر اليهودي"بـ

، وقام الملـك  )م1492=هـ897(وعندما سقطت غرناطة في يد النصارى األسبان سنة 
القشتالي فرديناند بطرد اليهود منها، قام بهدم الحي اليهودي، وبنى مكانه كنيسة سماها على اسم 

  .)5(مريم العذراء
اليين كانت المدينة تحوي نحو خمس مئة يهودي، مع العلـم  وعندما فتحت غرناطة أبوابها للقشت

ـ 792–763، 760–755(ً في عهد محمد الخامس  أنهم كانوا يقدرون بعشرين ألفا -1354=هـ
ويمكن القول إن اليهود لم يتجاوز عددهم األلف نسمة داخل سـلطنة  ). م1389-1361م، 358

ر القرن الخامس عشـر المـيالدي، وعنـدما    أواخ/بني األحمر في أواخر القرن التاسع الهجري
الوثيقـة الخاصـة بـاليهود، والتـي     ) م1492-آذار-31(أصدر الملكان إيزابيال وفرديناند في 

                                                           
  .114، ص1اW=bq/، م )1(
)2( HAIM BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA, JUDAICA, VOL.7, P.825.   
)3(ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.314-315.  

  NtKM :X}7=ن رW5: (ا.6=ر(X}ور ،) :6.(  
)4(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.128، ص"ا.  
)5(  ،N0bOا HKo C� H; /W=?N� ،يNwT ©8`M ،ت=bN;) ،N�K1. />nL=R.ا /s8�0.وت، اN>o1982م.(  
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  .)1(خيروهم فيها بين الرحيل أو التنصر، رحل الذين أبوا تغيير دينهم إلى المغرب، واستقروا فيه
  

  (LUCENA)أليسانة : ثانياً
، وهي مدينة قديمـة،  )2(ً منها قرطبة، على بعد نحو أربعين ميال تقع أليسانة جنوب مدينة

تقول إحدى األساطير اليهودية إن اليهود هم الذين أسسوها، وتدعى بعض العائالت الشهيرة فيها 
مثل عائلة المؤرخ اليهودي إبراهيم بن داود، أن استيطانها في أليسانة يعود إلى زمن إشبان الذي 

وقـام أبرابانيـل بـربط    . س أسرى بعد أن شارك في غزوها مع نبوخذ نصرجاء بهم من القد
  .)3(التي ورد ذكرها في اإلنجيل (LUZ)اشتقاق اسم المدينة بمدينة لوز 

: وقد ورد اسم المدينة في المصادر اإلسـالمية بصـورٍ مختلفـة، فـأكثرهم يقولـون     
ها في المصدر نفـسه بصورة أخرى ، وقد ذكرها اإلدريسي بهذه الصورة، لكنه ذكر)4("أليسانة"

نبذة العصر "، وتحدث صاحب كتاب )6("البيسانة"، وذكرها ابن سعيد األندلسي بـ)5("أليشانة"وهي 
عن معركة وقعت بين المسلمين والنصارى األسـبان سـنة   " العصر في أخبار ملوك بني نصر

  .)7("موقعة أللَّسانة"، وقال إنها )م1483=هـ888(
. ، وهو ما اتفقت عليه معظم المصادر اإلسـالمية "أليسانة"الصحيح هو  وأرى أن االسم

والظاهر أن االختالف القليل عن هذا الرسم قد حدث بسبب التصحيف، في تحويل الشَّدة الواقعة 
وهكذا أدت تصحيفات أخرى إلـى  " أليشانة"إلى حرف الشين في " أليسانة"على حرف السين في 

  .ً تختلف عنها قليال رسومٍ أخرى للكلمة
ً لألسبان الذين يطلقـون عليهـا اآلن    تقليدا )8("لوسينا"وتسميها المصادر اليهودية الحديثة 

  .مثلما يفعل المسلمون )1("أليسانة"، بينما كان يهود األندلس يسمونها )9( (LUCANA)اسم 
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كانت حتى مطلـع  وتعد الطائفة اليهودية في أليسانة من الطوائف المهمة في األندلس، إذ 
وفـي  . العاشر الميالدي، تقوم بدور المركز الروحي لليهود في األنـدلس /القرن الرابع الهجري
العاشر الميالدي صـارت قرطبة هي التي تقوم بهذا الدور، ولكن حتـى  /القرن الرابع الهجري

  .)2(في ذلك الوقت كان ألليسانة علماء أولي شأن
ية عن أليسانة، ووصفتها بأنها مدينة اليهود، فـذكر  وقد تحدثت بعض المصادر اإلسالم

 ة"ابن حيان أنلحصار عمر بـن  ) م890=هـ277(قد تعرضت سنة  )3("مدينة أليسانة يهود الذم
مدينـة  : "وكتب اإلدريسي واصفاً لها في النصف األول من القرن السادس الهجـري  )4(حفصون

المسلمون وبعض اليهود، وبه المسـجد الجـامع،   اليسانة، وهي مدينة اليهود، ولها ربض يسكنه 
   وليس على الربض سور، والمدينة مدينة متحصنة بسور حصين، ويطوف بها من كـل ناحيـة

واليهود يسكنون بجوف المدينة . حفير عميق القعر والسروب، وفائض مياهها قد مأل ذلك الحفير
كثر غنى من اليهود الذين ببالد المسـلمين،  وال يداخلهم فيها مسلم البتَّة، وأهلها أغنياء مياسير، أ

وقـال  . )5("ولليهود بها حذر وتحصن ممن قصدهم، ومن أليسانة إلى مدينة قرطبة أربعون ميالً
مدينة أليسانة، وهي مدينة منيعة سورها من أعظـم األسـوار، انفـرد    : "صاحب الحلل الموشية

  .)6("بسكانها اليهود
ن مدينة أليسانة المسورة كانت تقتصر على السكان اليهـود  يتبين من الروايات السابقة أ

وأن المسلمين يقيمون في ربضها، أي خارج أسوارها ويشاركهم اإلقامة في هذا الـربض  . فقط
، كانوا من سـكان  )7(وهذا يعني أن العلماء المسلمين الذين نسبوا إلى مدينة أليسانة. بعض اليهود

ً، حيث ذكر اإلدريسـي أن   عدد المسلمين في ذلك الربض كان كبيراوالظاهر أن . ربض المدينة
ً  ً، وإمامـا  ، وذكر ابن عبد الملك المراكشي أنه كان للمسلمين فيها قاضـيا )8("به المسجد الجامع"

يساني، أبو عبد اهللا روى عن أبـي  : محمد بن إبراهيم الحضرمي: "ً، حيث يقول للصالة وخطيبا
ال وصحبه، وكان ذا حظ من العربية واللغة مع الصالح والفضل، وقـدم إلـى   القاسم بن بشكو

والظاهر أن اسم هذه المدينة قد ارتبط فـي  . )9("الصالة والخطبة ببلده، واستقضي به مدة طويلة
أذهان مسلمي األندلس باليهود، وصار بعض الحكام ينفون إليها الغاضبين عليهم بقصد معاقبتهم 
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ـ 595–580(نفى الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب  فقد. وإهانتهم إلـى  ) م1198-1184=هـ
ثم أمـر  : "أليسانة أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد، يحدثنا بذلك ابن عبد الملك المراكشي فيقول

أبو الوليد بسكنى أليسانة، لقوِل من قال إنه ينسب في بني إسرائيل، وإنه ال يعرف له نسب فـي  
وتفرق ... لس، وعلى ما جرى عليهم من الخطب، فما للملوك أن يأخذوا إالَّ بما ظهرقبائل األند

ثم عفي عنه واستدعي إلى مراكش، فتوفي بها ليلة الخميس . "... )1("تالميذ أبي الوليد أيدي سبأ
  .)2("التاسعة من صفر خمسٍ وتسعين وخمس مئة

حسان اإلشبيلي أن األمير الموحدي  وذكر ابن سعيد األندلسي في ترجمته ألبي القاسم بن
صار لـه فـي   "أبا العالء إدريس، يوم كان حاكماً على إشبيلية، رأى أبا القاسم بن حسان، وقد 

إشبيلية موارد ومصادر، فوجد من ذلك في نفسه أبو العالء، حتى نفاه، وأسكنه البيسـانة مدينـة   
بالشفاعات، وأقام بإشبيلية مطرح الجانب غير ، إلى أن عفا عنه )مدة(اليهود، وأدام فيها مداه أو 

  .)3("…آمن شر العواقب 
وال يعني انفراد اليهود بالسكن داخل مدينة أليسانة، ونسبتها إليهم، أنهم كانوا يسـتقلون  
فيها عن حكم المسلمين، فهناك من النصوص التاريخية ما يؤكد أنها كانت دائمـاً تابعـة لحكـم    

ً مـن يهـود    انوا يؤدون الجزية للحكومة اإلسالمية التي توكل شخصـا المسلمين، وأن يهودها ك
أنه في يوم السبت لعشر بقين من : وعن ذلك يقول ابن حيان. المدينة بجمعها منهم وتسليمها لها

سجل الحجاج بن متوكل اليهودي علـى قسـامة   "ربيع اآلخر من سنة ثالث وستين وثالث مئة 
أليسـانة يهـود   "ا بين ابن حيان أنهم كانوا تحت الذمة عندما سـماها  كم. )4("قومه يهود أليسانة

وعندما امتنع يهود أليسانة عن دفع الجزية إلمارة غرناطة في عهد عبد اهللا بن بلقـين  . )5("الذمة
  .)6(ً أجبرهم على دفعها أرسل إليهم جيشا

نوا من اليهود فقـط،  ً على أن سكان مدينة أليسانة كا وقد أكَّدت المصادر اليهودية أيضا
ـ 239(حيث كتب كبير أحبار اليهود في العراق الجاؤون نطروناي سنة  ً إلـى   ردا) م853=هـ

مدينة يهودية ذات ة أما بخصوص سؤالكم الذي تذكرون فيه أن أليسان: "يقول فيه )7(يهود أليسانة
  .)8("دون وجود أي فرد غير يهودي بينكم… سكان يهود كثيرين 
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ً آخر يدعوهم لممارسة نشاطاتهم الدينيـة، ويتسـاءل عـن أسـباب      ليهم رداكما كتب إ
  .)1(تقاعسهم عن ذلك، وهم يعيشون في مدينة ال يوجد فيها أحد من غيرِ اليهود

أما عن سبب انفراد اليهود بالسكن في هذه المدينة، وعدم إقامة المسلمين بينهم فيها، فلم 
لكننا نستطيع استنتاجه من خـالل المعلومـات   . ى اليهوديةتسعفنا به المصادر اإلسالمية وال حت

وهو في تصوري أن المسلمين عندما فتحوا أليسانة وجدوا أن أكثر سكانها مـن  . القليلة المتوفرة
ولم يغادر هـؤالء اليهود منازلهم مثلما فعل كثير من النصارى في المدن األخرى الذين . اليهود

ولذلك لم يكن هنـاك متسـع لكـي يسـكنها     . في المعارك وتركوها فروا عن منازلهم، أو قتلوا
وهـو مـا   . المستقرون األوائل الذين من الطبعي أن يفضلوا االستقرار في بيوت جاهزة للسكن

  .توفَّر لهم في مدن أخرى
كما أن معرفة المسلمين بأخالق اليهود وطبائعهم ونفورهم منها، لم تشجعهم على تشـييد  

ولذلك نجدهم يقيمون بيوتهم ومسجدهم الجامع في . دينة يغلب على سكانها اليهودمنازل لهم في م
ربض المدينة خارج أسوارها، ولم يجاورهم فيها إال بعض اليهود، كما هو الحال فـي المـدن   

والذي يجعلنا نقول إن الفاتحين وجدوا في أليسانة أغلبية يهودية، هو ما توفر لدينا من . األخرى
كما أنه من غير المعقول أن . )2(المصادر اليهودية عن قدم وجودهم في هذه المدينة معلومات في

قد أعطيت لليهود بعد الفتح اإلسالمي، ولوال أنهم  )3(أن تكون هذه المدينة المحصنة بشكل متميز
ولو أن عدد اليهـود فـي   . كانوا يستوطنونها قبل الفتح بأعداد كبيرة لخص المسلمون بها أنفسهم

ً الحتمل المسلمون اإلقامة بينهم مثلما احتملوا اليهـود فـي المـدن األندلسـية      لمدينة كان قليالا
  .األخرى

وكانت مهن يهود أليسانة متنوعة للغاية، حيث عملوا في كل فروع الصناعة والتجـارة،  
لسية، وكان وكان تجار أليسانة يبيعون المنتجات الزراعية الخاصة بالمدينة إلى بقية األقاليم األند

كبار التجار قد أقاموا عالقات عن طريق ميناء بجانة القريب ومع بقية الدول المحيطة بـالبحر  
  .)4(ً كثيرة من تجارتهم وقد حققوا أرباحا. المتوسط

وأهلها أغنياء مياسير أكثر غنى مـن اليهـود   : "ويصف اإلدريسي ثراءهم المادي بقوله
  .)5("الذين ببالد المسلمين
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ً  هير اليهود في أليسانة عرف أليعازر بن صاموئيل حركا الذي كان معاصـرا ومن مشا
للجاؤون عمرام، رئيس اليهود في العراق، وقد منحه هذا الجاؤون في منتصف القـرن الثالـث   

، وأصبح من أشهر أسـاتذة مدرسـة   )روش كاال(التاسع الميالدي لقب األلوف، ولقب /الهجري
التاسع الميالدي في أليسانة حبـر  /منتصف القرن الثالث الهجري كما عاش في. أليسانة اليهودية

ً مع رؤساء المدارس اليهودية في العراق وكتـب لـه    يهودي يدعى جوزيف، وقد تراسل أيضا
  .)1(ً من الردود الجاؤون عمرام قائمة من مئة صالة للبركة وعددا

مس الهجري الحادي عشر وكان رئيس الطائفة اليهودية في أليسانة في أواخر القرن الخا
الميالدي يدعى ابن ميمون، وهو الذي حرض يهود أليسانة على التمرد وعدم دفع الجزية ألمير 

  .)2(غرناطة عبد اهللا بن بلقين آخر أمراء بني زيري في غرناطة
الحادي عشر الميالدي إسحاق بن /ومن مشاهير يهود أليسانة في القرن الخامس الهجري

، وإسحاق الفاسي وجوزيف بن ميغاش، وقد تعاقب هؤالء األحبار على رئاسـة  يهودا بن غياث
  .)3(المدرسة اليهودية في أليسانة

وكان إسحاق بن مرشاءول أحد أشهر أساتذة هذه المدرسة في أوائـل القـرن الخـامس    
الحادي عشر الميالدي، وهو أستاذ النحوي اليهودي مروان بن جناح الذي كـان هـو   /الهجري
ً فـي   اء موسى وإبراهيم ابني عزرا، ويهودا هاليفي، وجوزيف بن سهل فـاعلين جـدا  والشعر
  .)4(أليسانة

الحادي عشر الميالدي الشاعر العبري /كما عاش في أليسانة في القرن الخامس الهجري
  . )5(الشهير أبو الربيعة ابن باروخ

س والشمال األسباني وكان طالب العلم اليهود يتوجهون إلى أليسانة من جميع مدن األندل
ليتعلموا على أيدي أحبارها المشهورين، أمثال أبو الوليد بن حسداي وإبراهيم بن بـاروم وأبـو   

  .)6(سليمان بن راشلة
  

  (MALAGA)مالقة : ثالثاً
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، وقد فتحها المسلمون )1("مدينة على شاطئ البحر، عليها سور صخر، والبحر في قبليها"
، واسـتمر الحكـم اإلسـالمي لهـا حتـى سـنة       )2()م711=ـه92(بقيادة طارق بن زياد سنة 

  .)3(، حيث سقطت في يد الملكين األسبانيين فرديناند وإيزابيال)م1487=هـ893(
وكان الحي اليهودي في مالقة في العهد اإلسالمي يقع في الجزء الشرقي مـن المدينـة،   

  .)GIBRAL FARO()4(وكانت المقبرة اليهودية على منحدرات جبل الفارو 
ً إلسماعيل بن نغدلة ويهود آخرين، حيث وصلوا إليها من قرطبة سنة  وكانت مالقة مالذا

  .، بعد االضطرابات التي أعقبت سقوط الخالفة في األندلس)5()م1013=هـ404(
وقد أنجبت الطائفة اليهودية في مالقة الشاعر العبري الشهير سليمان بن جابيرول، الذي 

  .)6()م1021=هـ412(ولد فيها حوالي سنة 
منتصف القرن /ويقدر عدد اليهود في مالقة في النصف األول من القرن الخامس الهجري

وعنـدما  . الحادي عشر الميالدي بنحو مائتي نسمة، وعدد غير اليهود بنحو عشرين ألف نسمة
  .)7(دية، كانت تعيش فيها مئة عائلة يهو)م1487=هـ893(سقطت المدينة في يد األسبان سنة 

وقد غادر المسلمون واليهود مالقة على أثر مرسوم أصدره الملكان األسبانيان فردينانـد  
  .)8(، وتم توطين النصارى مكانهم)م 1490=هـ896(وإيزبيال سنة 

  
  
  

   (ALMERIA)والمرية  (PECHINA)بجانة : ً رابعا
الدي مجـرد قريـة   التاسع المي/كانت بجانة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري

صغيرة يقيم فيها عدد من المسلمين الذين يتولون حراسة الساحل الشرقي لألندلس من هجمـات  
  .)9(ً للمراقبة سموه المرية النورمان وقد انشأوا في أحد الخلجان القريبة من بجانة برجا

                                                           
)1( NtKM :ر، ص=�n0.وض اN.ي، اN>0e.517ا.  
)2(  ،/MNDK.ا.5و./ ا H; /Mا.@5ر /e01.ا ،\M5.ن ا=s. ،�>�6.ا \oا) ،/>E1s.ا /n@�0.ة، اN177، ص)هـ1347ا.-=ه.  
)3( HAIM BEINART, MALAGA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.817.   
)4( IBID, VOL.11, P.817.   

  NtKM :X}ر /W7: (ا.6=ر.(  
)5( IBID, VOL.11, P.817.   
)6(HAIM BEINART, MALAGA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.817.   
)7( IBID, VOL.11, P.817.   
)8( IBID, VOL.11, P.817.  
  ؛537، 79ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )9(

IBID, VOL.1, P.307.  
NtKM : ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.128، ص"ا ،)  V²-e0.ا �L=²ه .(  H²sMدرq5²ث اe7M   \²J

اqدرQ? ،H²sMه²/   " وهFا ا.`ادي ا.sK0`ب إ.S²K>o /?=Ro U و²o<\ اا.²MN0/ أر²no/ أL<²=ل     : "{Nب L /?=Ro\ ا.MN0/ ;<-`ل
  .562، ص2ا.7�0=ق، م
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وبمرور الوقت تطورت بجانة وأحيطت بسور، وصارت مدينة مزدهرة، وقد اسـتمرت  
ببنـاء مدينـة فـي    ) م955=هـ344(هار إلى أن قام الخليـفة عبد الرحمن الناصر سنة باالزد

منطقة البرج سماها المرية، وقد أصبحت المرية مدينة مزدهرة وقاعدة بحرية، عظيمة وأثـرت  
الحادي عشـر  /على مكانة بجانة فظلت تتضاءل إلى أن صارت في بداية القرن الخامس الهجري

  .)2(، وهي ما تزال كذلك إلى اآلن)1(غيرةالميالدي مجرد قرية ص
ً، وابتنيت فيهـا   وليست المرية بأولية العمارة، وإنما اتخذها العرب رباطا: "يقول العذري

وعليها سور . محارس، وكان الناس ينتجعونها ويرابطون فيها، وال عمارة فيها يومئذ وال سكنى
ن سنة ثالث وأربعين وثالث مئة ومن مدينة صخر منيع، بناه الناصر أمير المؤمنين عبد الرحم

  .)3("بجانة إلى مدينة المرية خمسة أميال وسدس
وقد استقر في بجانة في مرحلة ازدهارها مجموعة من اليهود عملوا في صناعة الحرير 

وعندما كتب الجاؤون سعديا إلى الطوائف المهمة في األندلس، لم يغفل عـن طائفـة   . وتصديره
. الحادي عشر المـيالدي /اليهود يقيمون فيها حتى نهاية القرن الخامس الهجري وقد ظل. بجانة

وكان قائد الطائفة اليهودية في بجانة في ذلك الوقت هو صاموئيل هاكوهين بن جوزيـه، الـذي   
ً فـي علـوم الشـريعة اليهوديـة، ولـه       وكان صاموئيل ضليعا. يعود أصله إلى فاس بالمغرب
  . )4(رة في العراقمراسالت مع الجاؤون شعري

  .)5(وعندما اضمحل اسم بجانة من بين أسماء المدن األندلسية، اختفت الطائفة اليهودية منها
وما من شك بأن معظم يهود بجانة قد انتقلوا كبقية أهلها إلى مدينة المرية القريبة والتي 

نة إلى المرية سـنة  وانتقل أهل بجا: "وعن ذلك يقول العذري. حلت محلها في المكانة واألهمية
  .)6("اثنتين وأربع مئة

إذ يروي . ويتوفر العديد من اإلشارات التاريخية التي تدل على استقرارٍ لليهود في مدينة المرية
: حادثة شاهدها بنفسـه، فيقـول   )7()م1094=هـ487(العذري الذي عاش في هذه المدينة، وتوفي سنة 

وهو ابن رجل من التجار، يجس بيده وجه من . ى أصم أبكمومن الغرائب بمدينة المرية صبي ولد أعم"
ً عدة وجربتـه   قرب منه ولحيته وصدره، ويخبر باإلشارة إلى صناعته وطريقته، رأيت ذلك منه مرارا

                                                           
)1(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا NtKM"m.5?O=o ء ا.6=صQR.ا.@51ان، م128، ص"ا XRnL ،ت`}=M ؛339، ص1؛  

اN6�²²�qي، أ²²o` إe²²8=ق إN²²oاه<5²²0eL \²²o X، ا.v.=²²s0 وا.v²².=00،       ،537، 79ا.N²²>0eي، ا.N²²وض ا.²²�n0=ر، ص  
V>-ey : ،ل=n.5 ا@J No=� 50eL) ،NDL138135، ص)م1961-هـ .  

)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.318.  
  .86ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر، ص )3(
)4( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.319.  
)5(ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.319.   
  .Fn.82ري، �Ny<� اO[@=ر، صا )6(

           \>²o =²I7MYو U²1J اعN²D.²@� اso =²I>; 9~5²b H²7.ا /K7E.ا ،/Ks.ا hFه H; /MN0.ا U.إ /?=Ro C8@� ا?7-=ل أه
=I>; رزة=o ت=>D6T .ريFn.ا NtKM :ر، ص=@]Oا �>�Ny82-83.  

  ).L5-L/ ا.V-e0(ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر، ص ب  )7(
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ً فقلت ماله معه ؟ فقيل لي إن الصبي الذي يضرب  ً وهو يضرب صبيا لما قيل لي ذلك عنه، ورأيته يوما
فهززته كالمنكر عليه ذلك، فأشار إلي بيده أي أنه ليس بمسلم، . بيده بدأ يضربهيهودي، وأنه لما لمسه 

ً مع من لمس  وأخبرني جماعة أنهم رأوه صنع ذلك مرارا. وأنه مثل الذي يعبد الصليب يشير بذلك كله
  .)1("من اليهود والنصارى

ـ 456(ويقول ابن حزم األندلسي الذي عاصر عهد أمراء الطوائف وتوفي سنة  ): م1063=ـه
  .)2("ً في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب اإلسرائيلي ً بالمرية قاعدا ولقد كنت يوما"

كـان  : "حيث يقـول . ويشير الضبي إلى يهودي صار وزيراً لحاكم المرية في عصر الطوائف
ً عنـد أهلهـا،    يقرىء بالمرية، وكان معظما) م1087=هـ480: ت(الفقيه المقري أبو محمد بن سهل 

  .)3("ل الحمام ذات يوم، فوجد فيه اليهودي وزير صاحب المرية في ذلك التاريخفدخ
لقـد  : "وجاء في خطاب أرسله تاجر يهودي من اإلسكندرية إلى صديق له في القاهرة يقول فيه

  .)4("ً من المرية وصلت توا
ـ  ال فـي  وهناك رسالة أخرى بعث بها تاجر أندلسي في مدينة فاس إلى أبيه يافث الالفي بن ع

  .)5()م1140=هـ535(المرية في سنة 
وأخرى بعث بها إسحاق بن باروخ المقيم بمدينة المرية إلى أبي سعيد خلفون بن نثنيل بمدينـة  

  .)6(م1138-10-10تلمسان بتاريخ 

  المبحث الرابع

  مراكز االستقرار اليهودي غربي األندلس
  

لية، وماردة، وفي ما يأتي بيان تركز يهود غربي األندلس في مدينتين كبيرتين هما، إشبي
  . الستقرار اليهود فيهما

  
  ) SEVILLE(إشبيلية : ً أوال

                                                           
  .88، 87ا.Fnري، �Ny<� اO[@=ر، ص )1(
�²²ـ    )2( ،H²²s.5?Oم اQ²²b \²²oا C�=²²8ر ،H²²s.5?Oم اQ²²b \²²o1اV²²>-ey ، : ،²²=س@J ²²=نsb²²/ .51را²²8=ت  (إ>oNn.²²/ اs8�0.ا

  .114، ص)م1980-هـ1401، 1وا.N�K، ط
)3(  ،m.5?Oل ا=��0/ ر{345X، ص )م 1967دار ا.7w=ب ا.HoNn، (ا.:@�o ،H</ ا.y H; m0710=ر�M رNy ، :928.  

  .H214 ا.7=ر�M اHLg8q، ص�`اM=7M\، درا8=ت ; )4(
  .252ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص  )5(
)6( GOITEIN, SOLOMON, DOB FREITZ, LETTERS OF MEDIEVAL, JEWISH 

TRADERS, (PRINCETON UNIVERSITY, 1900). P.259-263.  
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ولها كـور  "، )2("قديمة البناء أولية"، وهي )1("ً  غربي قرطبة، بينهما ثالثون فرسخا"تقع 
، الذي ربطها )4(، وقد ساعد وقوعها على الوادي الكبير)3("جليلة، ومدن كثيرة، وحصون شريفة

  .)5("ً  ً مهما ً تجاريا المحيط األطلسي على جعلها مركزاب
وقد وجد المسلمون اليهود في إشبيلية منذ أن فتحوها بقيادة موسـى بـن نصـير سـنة     

، أي جمعهم من مواقعهم المتفرقة في إشبيلية، وركزهم )6("فضم موسى يهودها) "م712=هـ93(
  .)7(هم في المدن األخرىً للسياسة المتبعة مع وركزهم في قصبة المدينة، وفقا

ومما يدلُّ على وجود اليهود في إشبيلية، ويشير إلى كثرتهم فيها في عهد األميـر عبـد   
، أنهم جسروا على فتح أحد أبوابها ليـتمكن  )م 796 - 788=هـ172 - 138(الرحمن الداخل 

ـ  "جند األمير من دخول المدينة وقمع الثائرين،  ه لهـم  ودخلت الخيل على باب قرمونـة، وفتح
  .)8("اليهود، فوضعوا أيديهم في قتل المولَّدين

وقد عاش اليهود في إشبيلية خالل مدة الحكم اإلسالمي لها في مواقع عديدة، فقد أقـاموا  
في الجانب الغربي من المدينة، في موقع الحي الحالي الذي توجد فيه كنيسـة سـانتا مجـدولينا    

(SANTA MAGDLENA) .ع هناك يحمـل اسـم   وما يزال أحد الشوار)CALLE DE CAL (
  .)9("الطائفة"، وهي كلمة عبرية بمعنى (KAHAL)هي التسمية األسبانية لـ "CAL"و

ً في القسم الشمالي الغربي من المدينة في مكان الحي الحالي الذي توجد  كما سكنوا أيضا
  .)10((SAN LORENZO)فيه كنيسة سان لورينزو 

ً مـن   كم اإلسالمي طائفة يهودية كبيرة تضـم عـددا  وقد عاشت في إشبيلية في ظل الح
  العائالت المهمة، 

                                                           
  .195، صM1={`ت، XRnL ا.@51ان، م )1(
)2(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"=o ء ا.6=صQR.اm.5?O"107، ص.  
  .114م، ن، ص )3(
  .109ن، ص. م )4(
)5( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.300, 305.  
  .IRL25`ل، أ[@=ر J`0RL/، ص )6(
)7( NtKM :ـ�؛ اo\ ا.�6<�، اIRL ،23   H²; /²W=bq`ل، أ[@=ر J`0RL/، ص12، ص2اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، 

  .101أ[@=ر �W=?N/، ص
)8( @]Oا �>�Ny ،ريFn.102=ر، صا.  
)9( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.302;  

HAIM BEINART, SEVILLE, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, 
P.1201.  

)10( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.303;  
M. KEYSERLING, SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.209.  

NtKM :X}ر /W8: (ا.6=ر.(  
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. )2(، وابن الباطوم وابن كامنيل وابن المهـاجر )1(مثل عائلة تيبون وأبرابانيل وأبو درهم
ويزعم اليهود بأن بعض عائالتها تنتسب إلى النبي داود عليه السالم وأنهم جـاءوا إليهـا بعـد    

  .)3()م70(ة التدمير األول للهيكل سن
ً على عدد اليهود  ً ملحوظا الحادي عشر الميالدي ازديادا/وقد شهد القرن الخامس الهجري

في إشبيلية، إذ فضل عدد كبير من يهود قرطبة أن يستقروا في إشبيلية بسبب الفتن التي شهدتها 
ود غرناطة قرطبة في أعقاب انتهاء عصر الخالفة في األندلس، كما لجأ إليها المعارضون من يه

، بعد ثورة المسلمين فيها على )4(إلسماعيل بن يوسف بن نغدله، وكذلك العديد من يهود غرناطة
  . ظلم وتسلط اليهود

كما تدفَّق إليها اليهود من الشمال األفريقي لالستقرار فـي ظـل التسـامح واالزدهـار     
  .)5(االقتصادي والثقافي الذي شهدته إشبيلية في عهد بني عباد

الحبر سعديا بن جوزيف كبير أحبار اليهود في العراق في منتصـف القـرن    وقد خص
الحادي عشر الميالدي طائفة إشبيلية بالمراسلة، باعتبارها من الطوائف الكبيرة /الخامس الهجري

  .)6(في األندلس
ومن رؤساء الطائفة اليهودية في إشبيلية عرِفَ إسحاق بن باروخ الباليـة، وقـد عمـل    

ً، واليـه يرجـع    ً فلكيا ً تلموديا ، وَألَّف كتابا)م1091-1068=هـ484-461(دى المعتمد ً ل منجما
، وهو والد الحبر اإلشـبيلي بـاروخ بـن    )7(الفضل في جعل إشبيلية مركزاً للدراسات اليهودية

  .)8(إسحاق، وعم المؤرخ الشهير إبراهيم بن داود المولود في إشبيلية
الثاني عشر /لية البارزة في مطلع القرن السادس الهجريومن الشخصيات اليهودية اإلشبي

ً  الميالدي، الشعراء مير بن ميغاشي، وأبو الفتح إليعازر بن ناحمان بن أزهر الذي كـان كبيـرا  
  .)10(ويهودا بن بلعم مفسر كتاب العهد القديم )9(لألحبار في إشبيلية

                                                           
)1(  /.=-L"1>@Tإ/>" ،/Mد`I>.ا /J`8`0.ا ،"/MN@n.�1/ ا.=o"273، ص.  
)2( HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1201.  
)3(  /.=-L"/>1>@Tم"إ ،/MN@n.ا /J`8`0.؛487، ص25، ا  

HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1201.  
)4(  /.=-L"/>1>@Tا."إ /J`8`0.م، ا ،/MN@n25؛487، ص  

HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1201.  
)5( HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1201.   
  ؛ 487، ص25ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )6(

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.306;  
HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1201.  

)7( BROYDE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.208.  
)8( BROYDE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, SEVILLE, VOL.14, P.1201.  
)9( BROYDE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA , VOL.14, P.1201;  

  BROYDE, SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P208.  
)10( N@n.ا /J`8`0.ما ،/M25487، ص.  
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   (MERIDA)ماردة : ثانياً

بجوفي قرطبة منحرفـة  " )1((GUADIANA)لوادي يانه  تقع ماردة على الضفة الشمالية
  . )3("بين الغرب والجوف من أعمال قرطبة: "، ويحدد ياقوت موقعها بقوله)2("إلى الغربِ قليالً

. ً ألهم الطوائف اليهودية في األقاليم الغربية لشبه الجزيرة األيبيرية وكانت ماردة مستقرا
د المستقرين فيها مقارنة مع أعدادهم في الجنوب، وفي منطقة وتمتاز تلك األقاليم، بقلة عدد اليهو

ً، وسبب قلَّـة المسـلمين    كما أن عدد المسلمين المستقرين في تلك األقاليم كان قليال. وادي إبره
ً، كما أنَّها كانت بعيدة فـي تلـك    واليهود فيها، يرجع إلى أن الجزء األكبر من المنطقة كان جافا

  .)4(التجارية المهمة األيام عن الطرق
وقد أشار كلٌّ من ابن سعيد األندلسي والنباهي إلى وجود يهودي في ماردة عندما تحدثا 
عن قصة تاجر الرقيق اليهودي الذي احتجز األمير األموي محمد بن عبد الرحمن جاريتـه دون  

  .)5(أن يدفع ثمنها ألن اليهودي تشطَّطَ فيه
  .)6(هد قبرٍ لرجٍل يهودي يعود إلى بداية الحكم اإلسالميكما تم العثور فيها على شا
التاسع الميالدي كان لماردة طائفة يهودية كبيرة، تعد الطائفة /وفي القرن الثالث الهجري

اليهودية الرئيسة في غرب األندلس، وكان لقادة طائفة ماردة، سلطة تشريعية عليا على يهود تلك 
  .)7(المنطقة

الت اليهودية شهرة وأهمية في ماردة، هي عائلة ابن بالية التي تعـود  وكانت أكثر العائ
بنسبها إلى حائك الستائر باروخ، الذي يقول المؤرخ اليهودي األندلسي إبراهيم بن داود أنه أحد 

  .)8()م70(األسرى اليهود الذين أرسلهم تيتوس إلى أسبانيا بعد أن دمر القدس سنة 

                                                           
)1(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.119، ص"ا.  
  .U1J ا.IR/ ا.�0=.</" �`ف"ا7J=د اs.5?O<`ن أن 1�M-`ا آ01/ . 119ن، ص.م )2(

NtKM :  ،\>>;اN²�R.ا;</ واN�R.ا �Mر=y ،\>sb ،m?�L)     ط ،/>Lg²8q5² ا.5را²8=ت اInL /²n@�L ،5²M5رL1 ،1967م( ،
  ).=�Lا.I. (290ص

  .39-38، صM5={`ت، XRnL ا.@51ان، م )3(
)4( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.350.  

          /²>oN�.²/ ا-�K0.ا H²; m>�N².ا N²IK.5² اnM يF².ا S²?=M N²I? \²J HsMدرqل ا`} /-�K0.ا hFف ه=E�وه�M =L" :   N²I? `²آ5 
    b رضO9² اey ²`ر�M X²~ ،\E²s.ا C0eM �a`L H; ن`wM S?O ،ا.��ور NIK.ا U0sMو ،N>@آ     ،hN²�} S²KL 5²�`M Y U²7

v.F. ا.��ور H0s;"ه/ ا.7�0=ق، مQ? ،2²`ص    . 545، صD6o 7²`رT^ ²`ل-M =L /e� U1J  ً=:Mأ K.ا اFآ5 ه�Mو
/Mر=R7.ق اN�.ا \J ردة=L 5no . ً=MNeo  ً=Mر=Ry  ً=-MNW S.=0n78ا r1DM Y Sه=>L ر`�y ًاNI? إذ إن.  

�²0/ ر{X²  152-151، ص1اn8 \o<5، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �²ـ  )5(Ny ، :91      5² ا�@J \²o \²se.²` اoأ ،H²=ه@K.؛ ا
      N²�? ،=²>7E.ا.-:²=ء وا Ve7²sM \0>²; =²>1n.ا /@}N0.ا ،\se.ا \o :²=ل،   . إsK;وNo H²E>.)    ،يN²D0.²7=ب اw.ة، دار اNا.-²=ه

  .57-56، ص)م1948
)6( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.352.   
)7( IBID, VOL.1, P.352.   
)8( IBID, VOL.1, P.352.  
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د ماردة في رسالته الدواره إلى الطوائف اليهودية المهمـة  وقد ذكر الجاؤون سعديا يهو
الثـاني عشـر   /الهجريقد هجروا ماردة في القرن السادس في األندلس، لكن العديد من اليهود 

إذ يذكر مؤرخ يهودي معاصر لتلك الهجرة أن أفراد عائلة ابن بالية قد هجروا ماردة، . الميالدي
  .)1(فيها وتوجهوا إلى قرطبة لالستقرارِ

وعلى الرغم من أن المدينة قد ضعفت، وأن الهجرة كانت واضحة المعالم، إالَّ أن طائفة 
ماردة لم تنته، بل ظلَّت موجودة إلى أن طرد األسبان اليهود من األندلس قبيل نهاية القرن التاسع 

  .)2(الخامس عشر الميالدي/الهجري
، وفـي شـمال   )3(ن كنيسة للنصارى بعد الطـرد ً م وكان الحي اليهودي في ماردة قريبا

ليس ببعيـد عـن وادي البـرجس    ) PANICALIENTE MILL(المدينة كان لليهود مقبرة على 
)ALBARREGAS.(  

، إذ احتلها األسبان بقيـادة  )م1128=627(وقد استمر الحكم اإلسالمي لماردة حتى سنة 
  .)4(ألفونسو السابع

                                                                                                                                                                          
  \²J ًg²-? :ABRAHAM B.DAUD. THE BOOK OF TRADITION, (PHILADELPHIA, 

1967), P.79.   
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.352.  

  \²J  ًg²-? :IBN EZRA, SEFER SHIRAT YISRAEL, ED.B.Z, HALPER, LEIPZING, 
1924.   

  ؛  427، ص24ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )2(
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.353.   

  ؛427، ص24ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )3(
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.353.  

\²²J  ًg²²-? :BERNABE MORENO DE VARGAS, HISTORIA DE LA CIUDAD DE 
MERIDA (MADRID, 1633), P.259, AF.  

  .280، ص2اo\ ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق )4(
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  المبحث الخامس

  ليهودي شمالي األندلسمراكز االستقرار ا
  

انتشر كثير من اليهود في المناطق الشمالية من األندلس، واستقروا في العديد من مـدنها    
  .ً في بعض هذه المدن الرئيسة، وكان تواجدهم كبيرا

سرقسطة، وبرشلونة، وطركونة، وقلعة أيوب، : وأهم مراكز استقرارهم في الشمال هي  
  .وروطة

  
  ) SARAGOZA(سرقسطة : ً أوال

قاعدة من قواعد مدن األندلس كبيرة القطر، آهلة ممتدة األطناب، : "يقول عنها اإلدريسي
واسعة الشـوارع والرحاب، حسنة الديار والمساكن، متصلة الجنان والبساتين، ولها سور مبني 

فتحهـا المسـلمون سـنة    . )1("إبره"من الحجارة حصين، وهي على ضفة النهر الكبير المسمى 
  .)3()م1118=هـ512(، وسقطت في يد األسبان سنة )2()م714=هـ95(

وقد عاشت في هذه المدينة طائفة يهودية كبيرة، وسكن معظم أفرادها في الحي اليهودي 
الذي يقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المدينة، بين سور المدينة في الجنوب وشارع مـايور  

)CALLE MAYOR (غرب هي شارع جيمي األول وذلك حسب في الشمال، وكانت حدوده في ال
وحسب المصادر نفسها كان الحي اليهـودي فـي   . )4(المصادر األسبانيـة التي نقل عنها آشتور

، وقد أحيط بسورٍ داخلي مزود بعـدد  )5(ً، بلغت مساحته نحو ربع مساحة المدينة سرقسطة كبيرا
حصن من أجل أن يلجأوا إليـه إذا مـا   كما بني في الزاوية الجنوبية من هذا الحي . من األبواب

وبالقرب من الحصن على الجزء الغربي كان هناك باب في سور المدينة . تعرض الحي للهجوم
، وقد )CALLE HIEDRA(يدعى باب الحي اليهودي، وكان يطّل على الشارع الذي سمي الحقاً 

  .)6(اختفى بعد التغييرات التي حدثت في المدينة
                                                           

  .554، صQ?2ه/ ا.7�0=ق، م )1(
  .91؛ ا.HRe، ا.7=ر�M اHs.5?O، ص273، ص1م ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، )2(
  .213، ص3؛ M={`ت، XRnL ا.@51ان، م248، ص2اo\ اoO=ر، ا.1e/ ا.N>sاء، �ـ )3(
)4( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.334. 

\²²J  ًg²²-? :TOMAS XIMENEZ DE EMBUN, DESCRIPCION HISTORICA DE LA 
ANTIGUA ZARAGOZA (SARAGOSSA, 1901), P.61;  

MNtK :ص ،m.5?Oا H; رى=DK.ا �Mر=y ،/1>e47 – 46آX}ر /W9: (؛ ا.6=ر(X}ر /Wوا.6=ر ،) :10.(  
)5( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.336. N²tKM ، :BROYDE, SPAIN, THE JEWISH 

ENCYCLOPEDIA, VOL. 11, P.491.   
)6(  ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.336;   
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لفرضي ذلك الباب عندما تحدث عن موقع قبـر حـنش الصـنعاني فـي     وقد ذكر ابن ا
، وذكره المقري الذي نقل عن )1("وقبره بها عند باب اليهود بغربي المدينة: "سرقسطة حيث قال

ً كان بسرقسطة، وأنه الذي أسس جامعها، وبها مات، وقبـره بهـا    إن حنشا: "ابن الفرضي فقال
  .)2("لمدينةمعروف عند باب اليهود بغربي ا

وإلى الشمال الشرقي من الحصن سالف الذكر كان الكنيس الكبير ليهود سرقسطة، وكان 
وقـد أقـيم   . يقع في المكان الذي أقيمت عليه الحقاً مقبرة للرهبان، وهي ما تزال قائمة إلى اآلن

بقية المـدن  ً عن األحياء اإلسالمية كما هي العادة في  هذا الكنيس بالقرب من سور المدينة بعيدا
وكان هناك كنيس يهودي آخـر   )3(ً عن أحياء المسلمين اإلسالمية، حيث تبنى معابد اليهود بعيدا

 SAN(في الطرف الغربي من الحي اليهودي، وهو الكنيس الذي صار الحقاً كنيسة سان أندرس 

ANDRES()4(.  
جلـود،  وكان يهود سرقسطة يكسبون رزقهم من مهن مختلفة، إذ عملوا فـي دباغـة ال  

وصناعة األحذية، ونسج األقمشة وامتلكوا الحقول والكروم، وعملوا فـي التجـارة الخارجيـة    
  .)5(ً ناجحين ً مع برشلونة وجنوب فرنسا، وكانوا تجارا وخصوصا

ومن اإلشارات الدالة على وجود مبكر لليهود في سرقسطة ما يرويه ابن الفرضي عـن  
يحلف اليهود يوم السبت، والنصـارى يـوم   "ه كان أحد قضاة سرقسطة محمد بن عجالن من أن

  . )6("األحد، وقال إني رأيتهم يرهبون ذلك
وكان أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي من أشهر رجاالت اليهود في سرقسطة، 

ـ 447-438(ً في دولة المقتدر بن هـود   ً وكاتبا إذ عمل وزيرا ومـن  . )7()م1081–1046=هـ
سليمان بن يحيى المعروف بـابن جـابيرول مـن سـكان     "ً  أيضامشاهير اليهود في سرقسطة 

ً بصناعة المنطق، لطيف الذهن حسن النظر أخفر، وتوفي وقد أربى على  سرقسطة، وكان مولعا
وكان معه بسرقسطة مروان بن جناح "، )9(، ومنجم بن الفوال)8("هـ450ً من سنة  الثالثين، قريبا

                                                                                                                                                                          
 NtKM :Oا H; رى=DK.ا �Mر=y ،/1>eصآ ،m.5?46–47.  
�0/ ر{127X، صy1=ر01J �M=ء اm.5?O، ق )1(Ny ، :391.  
  .8، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )2(
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.336.   
)4( IBID, VOL.1, P.336.  

\²²J  ًg²²-? :TOMAS XIMENEZ DE EMBUN, DESCRIPCION HISTORICA DE LA 
ANTIGUA ZARAGOZA , P.29.  

  ؛384، صJ`26/ ا.MN@n/، م ا.0`8 )5(
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.337.   

�0/ ر{11X، ص1اo\ ا.y ،HaNE=ر01J �M=ء اm.5?O، ق )6(Ny ، :1122.  
�0/ ر{441X، ص2اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب، �ـ )7(Ny ، :627.  
  .5J=�89 اW ،Hs.5?O@-=ت اXLO، ص )8(
  .89ن، ص. م )9(
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ومـن مشـاهيرهم   . )1("وسع في علمِ لساني العرب واليهودمن أهل العناية بصناعة المنطق، والت
الحادي عشر الميالدي موشيه بن جيفتيال، ويهوذا بـن حيـوج،   /فيها في القرن الخامس الهجري

والشاعر أبـو الفهـم   . )2("ومروان بن جناح، وقاضي اليهود في سرقسطة دافيد بن الربي سعديا
رسة يهودية في سرقسطة، كان مـن مشـاهيرها   الوي بن يعقوب بن التبان، وقد أنشأ الوي مد

  .)3(إسحاق بن بارون، ويهوذا الالوي
ً للجدل الديني بين اليهـود والنصـارى فـي القـرن الثالـث       وكانت سرقسطة مسرحا

التاسع المـيالدي، حيـث اعتنـق قـس نصـراني يـدعى بـودو اليهوديـة سـنة          /الهجري
ندلس عبد الرحمن الثاني بطلبٍ يدعوه فيـه  ، وتحمس لها، وتقدم إلى أمير األ)م839=هـ225(

  .)4(إلى فرض اإلسالم أو اليهودية على نصارى األندلس
ومن المفارقات العجيبة أن القس النصراني بايلو الفـاروس الـذي كـان علـى رأسِ     

  .)5(ً ثم تنصر المتصدين لبودو المتهود، يرجع بنسبه إلى جد كان يهوديا
لم تسجلها المصادر اإلسالمية ألنها ال تعد في نظر مؤلفيهـا   إن هذه المعلومات وأمثالها

المسلمين أمور مهمة، بينما نجد المؤلفين اليهود يذكرونها ألنها من خصوصياتهم، ولذلك كـان  
  .البد من استقصاء ما في مصادرهم

  (BARCELONA)برشلونة : ثانيا
ً وبرشلونة علـى   ن ميالمدينة للروم بينها وبين طركونة خمسو: "يصفها الحميري فيقول

البحر، ومرساها ترش ال تدخله المراكب إالَّ عن معرفة، ولها ربض، وعليهـا سـور منيـع،    
والدخول إليها والخروج عنها إلى األندلس على باب الجبل المسمى بهيكـل الزهـرة، ويسـكن    

  .)6("تطاقوله مراكب تسافر وتغزو، ولإلفرنج شوكة ال . برشلونة ملك إفرنجة، وهي دار ملكهم
  .)6("تطاق

واسـتمر الحكـم   . )7()م 714=هـ95(وقد فتحها المسلمون بقيادة موسى بن نصير سنة 
، حيث احتلها النصارى بقيادة لويس التقي ملك جنوب )م801=هـ185(اإلسالمي لها حتى سنة 

  .)1(الغال
                                                           

  .89ن، ص. م )1(
  .384، صJ26/ ا.MN@n/، ما.0`8` )2(
  .J70-71@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )3(
  ؛383، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )4(

ASHTOR, SPAIN, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VO.15, P.222.   
  .384، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م )5(

HAIM BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.963.   
  .�n0.86-87=ر، صا.Nوض ا )6(
�ـ )7( ،N@n.51ون، ا] \oا.�<�، م255، ص4ا rE? ،يN-0.233، ص1؛ ا.  
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وقد عاشت في برشلونة خالل هذه المدة، طائفة يهودية مهمة، يستنتج ذلك مـن خـالل   
التاسع الميالدي بين يهود برشلونة وأحبار اليهود في /ل المتبادلة في القرن الثالث الهجريالرسائ
ومع أن هذه المراسالت قد حدثت بعد خروج برشلونة من يد المسلمين، إالّ أنها تشـير  . العراق

قـد   إلى وجود اليهود فيها قبل سقوطها بيد النصارى، ألنه من غير المعقول أن يكون النصارى
احتلوا المدينة ثم أحضروا هذا العدد الكبير من اليهود الذي دفع أحباره فـي العـراق لالهتمـام    

، والذي جعل البكري وبنيامين التطيلي والحميري يتحـدثون  )2(بمراسلتهم، والرد على تساؤالتهم
. مسورة على ساحل البحر: "عنها) م1094=هـ487: ت(عن كثرتهم فيها، حيث يقول البكري 

كما يذكر يهود برشلونة، وهو يـروي قصـة حاكمهـا    . )3(."واليهود بها يعدلون النصارى كثرة
خرج يريد بيت المقدس سنة ست وأربعين وأربع مئة، فنـزل  "رايمند بن بلنقـير بن بريل الذي 

في مدينة نربونة على رجٍل من كبراء أهلها، فتعشَّق امرأته، وتعشقته، ثم تمادى في سفره حتى 
ل بيت المقدس، ثم كر راجعاً حتى أتى نربونة فنزل على ضيفه بها وليس له هم إال امرأته، وص

فحكم ذلك التعاشق بينهما، واتفق معها على أن تعمل الحيلة في الهروب إليه من بلدها فيزوجهـا  
  .)4("…من نفسه فلما وصل إلى برشلونة أرسل إليها قوماً من اليهود في ذلك 

وفيها طائفة من اليهود : ")5()م1173=هـ569(التطيلي الذي زارها سنة ويقول بنيامين 
وجماعة من العلماء والحكماء والرؤساء الكبار، منهم الربيون ششت، وشئالتيال وسـليمان بـن   

  . )6("إبراهيم بن حسداي، والمدينة على صغرها جميلة
ـ  . وبرشلونة كثيرة الحنطة والعسل: "ويقول الحميري دلون النصـارى  واليهود بهـا يع

  .)7("كثرة
، بناه )9("عليها سور منيع" )8(وكانت برشلونة مدينة صغيرة سداسية الشكل بصورة عامة

ولكن من الممكن القول بأن برشلونة القديمة هي فقـط  . الرومان، وما تزال آثاره باقية إلى اليوم
وارع ضيقة ومظلمة، ، وهي ما تزاُل ذات ش(SAN JAIME)المنطقة المحيطة بساحة سان جيمي 

                                                                                                                                                                          
  ؛339، ص1ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )1(

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.338;   
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.338-339.   
)3(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"=oوأور m.5?O=o ء ا.6=صQR.96، ص"ا.  
  .97ن، ص. م )4(
)5(     /²²0�Ny ،\>L=²²>Ko /²²1bر ،H²²s.5?O²²=ري ا@K.ا S²²?`M \²²o ،H²²1>�7.ا \>L=²²>Ko :  ،5²²ادb راQ²²J)5²²اد، ط�o1 ،1364ه²²ـ–

  .22، ص)م1945
  .50ن، ص. م )6(
  .87ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )7(
)8(  ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.339.   
  
، "ا.Q²²Rء ا.²²6=ص m.5²²?O=o وأورv²².=00"=²²o ا.@N²²wي، ا.v.=²²s0 وا.: {²²=رن. 87ا.N²²>0eي، ا.N²²وض ا.²²�n0=ر، ص )9(

  .96ص
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ومن ساحة سان جيمي يجري فـي االتجـاه الجنـوبي    . وقصور محصنة ذات ساحات صغيرة
، أي شارع الطائفة، وكان هذا الشارع في أواخر القـرون  (DEL CALL)الشرقي للمدينة شارع 

  .)1( (CAL MAYOR)الوسطى هو الشارع الرئيس للحي اليهودي، ولهذا أطلق عليه اسم 
لمقبرة اليهودية تقع في جنوب المدينة، على منحدرات الجبل الذي ما يزال إلـى  وكانت ا

وهناك العديد من شواهد القبور التي تحمُل كتابات من أواخر القرون . )2(اآلن يدعى جبل اليهود
الوسطى، وقد أزيلت الشواهد األخرى من الجبل بعد طرد اليهود من المدينـة، وتـم اسـتخدام    

ومن بين شواهد القبور التي تم العثور عليها في برشلونة، شاهد . ناء بنايات جديدةالحجارة في ب
ويؤكّـد  . الثامن الميالدي/ً لرأي الخبراء إلى القرن الثاني الهجري عليه نقوش وكتابات تعود وفقا

  .)3(هذا االكتشاف أن الطائفة اليهودية قد تواجدت في برشلونة خالل الحكم اإلسالمي لها
  

  (TARRAGONA)طركونة : ً ثالثا
وطركونـة مدينـة   . باألندلس، بينها وبين الردة خمسون ميالً : "يصفها الحميري فيقول

وهي مبنية على ساحل البحر الشامي، ومعالمها باقيـة لـم   … أزلية، قاعدة من قواعد العمالقة 
سورها من رخام أسـود  تتغير، وأكثر سورها باق لم يتهدم، وهي أكثر البالد رخاماً  محكماً، و

  .)4(وأبيض، وقليالً ما يوجد مثله
، سقطت في يد )م808=هـ193(، وفي سنة )5()م714=هـ95(أتم المسلمون فتحها سنة   

  .يد لويس التقي، ولكن سرعان ما أجبره المسلمون على إخالئها، فعادت إلى حكم المسلمين
انت مدينة حدودية، ففي سنة وظل المسلمون والنصارى يتبادلون السيطرة عليها، ألنها ك  

سقطت في يد النصارى، وبعد سنوات عدة استعادها المسلمون، وبعد بضـع  ) م950=هـ340(
  .)6(سنوات سقطت نهائياً  في أيدي النصارى األسبان

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.339.   

  \²J  ًg²-? :C. CORNET Y MAS, GUIA DE BARCELONA, (BARCELONA, 1882), 
P.198.   

)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.340.  
  \²J  ًg²-? :C. CORNET Y MAS, GUIA DE BARCELONA, (BARCELONA, 1882), 
P.198.   

)3( IBID, VOL.1, P.340.   
  .392ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )4(
)5(  ،m.5?Oل، و�© ا`IRL"   \>>;اN²�R.ا;<²/ واN�R.ا �M²=رy H; m?�L \>sb SKL  ً=�`D? N�?" ،) 5²، طM5رL1 ،

  .598، ص)م1967
)6( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.340;  

  .381، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م
  .DL \L S>1J 9n1W=در إy />Lg8=ر5eL  ً=6Mداً  .IW`-s= ا.H; H�=IK أ5Mي ا8O@=ن.X أ�L H; 5= ا
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وكانت حاجزاً  بين المسلمين واألفرنج إلى أن استولى األفرنج عليها، فهي في أيديهم إلـى اآلن  "
، )1("قد استولى عليها الخراب، فاستجدها عبد الرحمن الناصري األمـوي  في ما أحسب، وكانت

  .)2("وكانت في قديم الزمان خالية، ألنها كانت في ما بين حد المسلمين والروم"
وتدل النقوش اليهودية التي وجدت في طركونة ومحيطها على وجـود طائفـة يهوديـة      

  .)3(كبيرة تعيش في تلك المنطقة منذ العهد الروماني
  : ويذكر اإلدريسي يهود طركونة في نصين يقول في أحدهما  

"   ومدينة طركونة على البحر، وهي مدينة اليهود، ولها سور رخام وبها أبنية حصـينة، وأبـراج
منيعة، ويسكنها قوم قالئل من الروم، وهي حصينة منيعة، ومنها إلى برشلونة في الشرق ستون 

ن مدينة طرطوشة إلى مدينة طركونة اليهود خمسـة وأربعـون   وم: "ويقول في اآلخر. )4( ميالً 
  .)5("ميالً  

وبالرغم من أن اإلدريسي قد كتب هذين النصين في العقد الثالث أو الرابع مـن القـرن   
، أي أثناء الحكم النصراني لطركونة، التـي سـقطت   )6(الحادي عشر الميالدي/الخامس الهجري

وصفاً  للمدينـة   –في رأيي  -رن الرابع الهجري إالَّ أنَّهما يقدمان نهائياً  قريباً  من منتصف الق
ألن اإلدريسي لم يكن يسجل لنا مشاهداته وهو يكتب عن المدينـة، إذ  . إبان الحكم اإلسالمي لها

كانت محتلَّة وال يستطيع زيارتها في عصره الذي كثرت فيه الحروب بـين مسـلمي األنـدلس    
وأرى . بل نقل إلينا وصف هذه المدينة عن جغرافـيين مسلمين شـاهدوها . وأسبانيا النصرانية

  ".طركونة اليهود"و"مدينة اليهود"أنه قد نقـل عنهم وصف طركونة بـ 
 )7("لكثرتهم فيها"مدينة اليهود "وكان يقال لطركونة أيام حكم العرب : "ويقول عزرا حداد

  . ثرة اليهود في طركونةومما الشك فيه أن هذين التعبيرين يعبران عن ك )7("فيها
المسلمين الـذين     والسبب في هذا التفوق العددي لليهود في طركونة، يرجع إلى أن عدد

استقروا في هذه المدينة منذ فتحها كان قليالً ، ألنها كانت مدينة حدودية متنازع عليها باستمرار 
تل العديد منهم أثناء فتح المدينة، كما أن أعداد النصارى هناك قد تناقصت إلى درجة كبيرة، إذ ق

ويسكنها قوم قالئل من : "وقد أشار اإلدريسي إلى قلة النصارى فيها بقوله. )8("وهجرها الكثيرون

                                                           
  .38-37، صM4={`ت، XRnL ا.@51ان، م )1(
  .392ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )2(
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.340.  
  .555، ص2اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م )4(
  .734، ص2ن، م.م )5(
)6( sMدرqغ اN;   /K²8 S²o=7آ ©>.�y \L H)548 ²= ً       )م1154=ه²ـL=J N²�J /²s0] S²7o=7آ H²; U²:L5² أن أno ، . N²tKM :

  ).L5-L/ ا.NT=K. (، ص ب1اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م
�X( L=>Ko49<\ ا.H1>�7، رL=>Ko /1b<\، ص )7(N70.ا �L=ه.(  
)8(ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.341.   
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ويمكن أن يكون سبب زيادة سكانها اليهود أن الكثير من يهود برشلونة قد لجـأوا  . )1("من الروم
، وذلك خوفاً  من انتقام )م801=هـ185( إلى طركونة بعد سقوط برشلونة في يد النصارى سنة

  .)2(النصارى الذين يتَّهمونهم بمساعدة المسلمين في فتح برشلونة، كما يقول آشتور
إذ من المالحظ أنهـم  . ولعل حصانة أسوار طركونة كانت أحد أسباب كثرة اليهود فيها

: اإلدريسـي فعن تحصـينات طركونـة يقـول    . يكثرون في المدن المحصنة تحصيناً  محكماً 
وطركونة مدينة على نحر البحر، لها سور من رخامٍ أسود وأبيض، قلـيالً  مـا يوجـد مثلـه     "

وبلغت بعد مسيرة يومين مدينة طركونة القديمة ذات األوابـد  : "ويقول بنيامين التطيلي. )3("صفة
وموقعهـا   الجسيمة من بناء الجبابرة وأسالف اإلغريق، مما ال نظير له في جميع بالد األسبان،

  .)4("على شاطئ البحر
والمدينـة مدينـة   : "يقول اإلدريسـي  )5("بمدينة اليهود"وعن أليسانة التي سميت أيضاً  

متحصنة بسورٍ حصين، ويطوفُ بها من كل ناحية حفير عميق القعر والسروب، وفائض مياهها 
وتحصـن ممـن    ولليهود بهـا حـذر  … واليهود يسكنـون بجوفي المدينة . قد مأل ذلك الحفير

مدينة أليسانة، وهي مدينة منيعة سورها : "ويقول عن سورها صاحب الحلل الموشية. )6("قصدهم
اليهود بها يعدلون "وعن برشلونة التي كان . )7("سورها من أعظم األسوار، انفرد بسكناها اليهود

  .)9("وعليها سور منيع: "يقول الحميري )8("النصارى كثرة
كن في مدن وأحياء محصنة، هـو فـي رأيـي جبـنهم     وسبب حرص اليهود على الس

 �: وحرصهم الشديد على الحياة، وقد عبر القرآن الكريم عن هذا الطبـع القـديم فـيهم بقولـه    
لَا يقَاتلُونَكُم جميعا ِإلَّا فـي قُـرى    �: ، وبقوله تعالى)10( �...ٍولَتَجِدنَّهم َأحرص النَّاسِ علَى حياة

نَةصحرٍ مدج اءرو نم 11(�...َأو(.   
وكان اليهود في طركونة يقطنون في معظم شوارع المدينة العليا التي كانـت محاطـة   
بسورٍ شمال شرق المنطقة المشيدة حالياً ، وبمرور الوقت صارت هذه المنطقة مستقراً  لليهود، 

  .)12(وكانت أكثر ازدحاماً  في الحافة الجنوبية للمدينة
                                                           

  .555، صQ?2ه/ ا.7�0=ق، م )1(
)2(ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.341.   
  .126ص. 734، صQ?2ه/ ا.7�0=ق، م )3(
  .L=>Ko49<\ ا.H1>�7، رL=>Ko /1b<\، ص )4(
  .571، صQ?2ه/ ا.7�0=ق، م )5(
  .572–571، ص2ن، م. م )6(
  .80اo\ ا.0s=ك ا.H1L=n، ا.C1e ا.T`0</، ص )7(
  .87ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص )8(
  .87ن، ص. م )9(
  .96ا.@-Nة، L\ ا�M/ 8`رة  )10(
)11(  /Mا� \L ،N�e.814`رة ا.  
)12( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.341.   
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جد في ما اطلعت عليه من مصادر عربية وأجنبية إسهاماً  فـي النهضـة األدبيـة    ولم أ
كما لم أعثر لهم على عالمٍ أو مفكر أو أديب برز خالل الحكم اإلسالمي . والعلمية ليهود طركونة

  . )1(للمدينة
وفي اعتقادي أن السبب يرجع إلى أن طركونة لم تشهد حركة علمية نشطة للمسـلمين،  

يتـأثرون بالحركـة   ك على يهود المدينة الذين كانوا ا من المدن األندلسية، وقد انعكس ذلكغيره
  .العلمية التي تسود في المدن التي يعيشون فيها

  
   (TORTOSA)طرطوشة : ً رابعا

البحـر   حسـنة علـى نهـر إبـره، وبيــنها وبـين      مدينة : "يصفها اإلدريسي فيقول
الصـنوبر مـا لـيس     ة، وينبت بجبالها مـن خشـب  لعة حصينالشامي عشرون ميالً ، ولها ق

ـ 95( ، فتحـت سـنة  )2("بمعمور األرض مثله ، وسـقطت فـي يـد األسـبان     )3()م713=هـ
  .)5(، وقد عاش اليهود في هذه المدينة خالل الحكم اإلسالمي)4()م1148=هـ543(سنة

  .)5(اإلسالمي
غرب وكان الحي اليهودي في العهد اإلسالمي يقع في الجزء الشمالي من المدينة، شمال 

وما يزال أحد شوارع الحي اليهودي في طرطوشة يحمل اسم . (REMOLINS)حي ريمولينز 
، وهناك أحد الممرات في هذا الحي يحمل هذا االسم (JERUSALIM)مدينة القدس، إذ يسمى 

  .)6(أيضاً
وكانت المقبرة اليهودية تقع شرقي سور المدينة، ولم يسلم منها إالَّ القليل مـن شـواهد   

الحـادي عشـر   /وقد قدر عدد سكان المدينة من اليهود في القرن الخامس الهجـري . )7(القبور
  .)8(الميالدي بنحو ثالثين عائلة

                                                           
)1( IBID, VOL.1, P.341.   

  \²J gً²-? :B. HERNANDEZ, SANAHUJA, TARRAGONA BAJO EL PODER ED LOS 
ARABES (TARRAGONA, 1882), P. 17.  

  .734، ص2اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م )2(
، 7J=o@²=ر  )م713=هـ95(�DL H; 5=در?= ذآN .7=رT`WNW /KM5L r7; �M/، و.HKKw أ7J-5 أن ;Ie7= آ=ن X. /K8 أ )3(

  .92-91أ?I= إ5bى 5Lن ا.��N اU1JO، ا.Fي ;H; r7 هFا ا.7=رNtKM ،�M ا.HRe، ا.7=ر�M اHs.5?O، ص
  .30، صM4={`ت، XRnL ا.@51ان، م )4(
)5( ELI DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL. 15, P.1268;  

  .381، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م
)6( ELI DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1268; 

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.343. 
  NtKM :X}ر /W11: (ا.6=ر.(  

)7( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.343.   
)8( ELI DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1268; 

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.343.  
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   واشتغل يهود طرطوشة بالزراعة والتجارة البحرية المزدهرة، حيث أقـاموا عالقـات
  .)1(تجارية مع يهود برشلونة، وجنوب فرنسا

، كما هو ظاهر في ردود األحبـار فـي القـرنين    وكانت المدينة مركزاً للتعليم اليهودي
العاشر والحادي عشر الميالديين، والتي تدل على مستوى عاٍل مـن  /الرابع والخامس الهجريين

المعرفة التلمودية، وعلى حرصٍ شديد من يهود هذه المدينـة علـى التقيـد بالتعـاليم الدينيـة      
  .)2(اليهودية

بن يعقوب بن ساروق من يهود طرطوشة، وقد  وكان الشاعر والنحوي واللغوي مناحيم
  .)3(عاد إليها من قرطبة، بعد أن خسر حظوته لدى حسداي بن شبروط

وثمة يهودي آخر من طرطوشة هو الطبيب والجغرافي إبراهيم بن يعقوب اإلسـرائيلي  
 وقد كلَّفه الخليفة األندلسي الحكم الثـاني . ، وهو من معاصري مناحيم بن ساروق)4(الطرطوشي

برحلة جغرافية إلى أوربا الوسطى والشرقية لجمـع المعلومـات عـن تلـك     ) المستنصر باهللا(
وقد أدى هذه المهمة بنجاح وعاد بمعلومات قيمة، اعتمد عليها البكري وغيره عنـدما  . )5(البالد

كما عاش في هـذه المدينـة فـي مطلـع القـرن الخـامس       . )6(كتبوا عن تلك البالد وسكانها
  .)7(ادي عشر الميالدي الشاعر العبري ليفي بن إسحاق بن مارشاؤولالح/الهجري

  
  (CALATAYUD)قلعة أيوب : ً خامسا

بناها المسلمون إلى الغرب من المدينة األسبانية المهمـة بلـبلس    )8("وقلعة أيوب محدثة"
(BILBILIS) )9(وإلى الجنوب الشرقي من سرقسطة ،)وهـي تسـمى اآلن فـي أسـبانيا     )10 ،

(CALATAYUD) )11(.  
وقد استقرت طائفة يهودية في هذه المدينة في عصر اإلمارة، وصارت بمرور الوقـت  

  .)12(من الطوائف اليهودية المهمة في األندلس

                                                           
)1( ELI DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1268.   
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.344.   
)3( IBID, VOL.1, P.344.   
)4( NtKM : ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.80، ص"ا.  
  .L5KJ v= ?={�9 هhF ا.H; /.�s0 ا.CDE ا.�=.L p\ هFا ا.@pe.-5 ر�9e ذ. )5(
)6( NtKM :ر، ص174، 155، 80ن، ص. م=@]Oا �>�Ny ،ريFn.8-7؛ ا.  
)7( ELI DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPIDIA JUDAICA, VOL.15, P.1268.  
)8(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.91، ص"ا.  
)9( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.328.   
)10(  ،v.=00.وا v.=s0.ي، اNw@.ا"m.5?O=o ء ا.6=صQR.91، ص"ا )V-e0.ا �L=ه.(  
)11( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.328.   
)12( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.330.   



 

95

تم العثور بالقرب من هذه المدينة على نصب ليهـودي  ) م1882=هـ1300(وفي سنة 
  .)1()م 991سنة /9/10(يدعى صاموئيل بن سولومون، مات في 

لكن اليهـود ظلَّـوا    )2()م1110=هـ504(قطت قلعة أيوب في يد النصارى سنة وقد س
  .)3(تحت الحكم األسباني يقطنون في المنطقـة نفسها التي كانوا يقيمون فيها في عصر الخالفة

وكان اليهـود  . وتقع هذه المنطقة في الجزء الشمالي من المدينة الذي هو أعلى مناطقها
واقعة في الجهة الشمالية الغربية من المسجد الرئيس، الذي أقيمت مكانـه  يعيشون في الشوارع ال

  . )4( (SANTA MARIA DE MEDIA VILLA)كنيسة سانتا ماريا دي مريافيال 
ويدلُّ العدد الكبير لليهود الذين غادروا المدينة، ويحملون اسم القلعي على كثرة أعـداد  

م اإلسالمي، وعلى وجود العديد من المثقفين واألثريـاء  اليهود الذين كانوا يقيمون فيها أثناء الحك
  .)5(بينهم

  
  (RUEDE)روطة : ً سادسا

القريب من سرقسطة، ) RUEDE(تحدثت بعض المصادر اإلسالمية عن حصن روطة 
ويبين نص العذري استقرار اليهود في روطة منذ وقت مبكر، حيـث  . )6("روطة اليهود"ودعته 

قائد جيش األمير المنـذر  [خرج هاشم بن عبد العزيز ] م873=هـ260[وفي آخر السنة : "يقول
، وصار فيه، وقد دخلت سنة إحدى وستين، فابتاع محمد بن لب ]سرقسطة[إلى الثغر ] بن محمد

على يدي حوشب بن القاضي، وابتاع روطة اليهود مـن عبـد   … سرقسطة بخمسة عشر ألفاً  
ورأيت فـي تـواريخ   : ى بن أحمد بن محمد الرازيقال عيس: "ويقول أيضاً  )7("الواحد الروطي

الثغر أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز التجيبي دخل سرقسطة يوم األربعاء بعد الظهـر  
ودخل روطة اليهـود يـوم   … لثماني عشرة خلت من شهر رمضان سنة ست وسبعين ومائتين 

هر النص األول أن اليهود لم ويظ. )8("األحد لعشر خلون من شهر رمضان سنة ثالث وثالث مئة
إذ عملت الحكومة األموية على استعادتها إلى الدولة مـن يـد عبـد    . لم يكونوا مستقلين بروطة

                                                           
)1( IBID, VOL.1, P.330.   
  .55، ص4اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )2(
)3( IBID, VOL1, P.330.   
)4(ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.330.   

  NtKM :X}ر /W12: (ا.6=ر.(  
)5(IBID, VOL1, P.330.   
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الواحد الروطي، فدفعت له مبلغاً  مقابل التخلّي عنها، وليس هناك سبب في رأيي يـدعو إلـى   
وهو : "ً مفيداً  لروطة فيقول ويقدم ابن الكردبوس وصفا. تسميتها بروطة اليهود إالَّ كثرتهم فيها

، وهـو  )1("معقل على مقربة من سرقسطة، مساوٍ ألعناق السماء، وفي غاية من المنعة واالرتقاء
يعقّب على قول أحمد بن المستعين بن هود بالتنازل عن هذا الحصن لألسبان مقابل أرضٍ فـي  

وقد سقطت روطـة فـي يـد    . )3("لوتخلَّى له عن معقٍل ما أبصر مثله من يعق: "بقوله )2(قشتالة
  .)4()م1118=هـ512(ألفونسو المحارب سنة 

وهذا يضاف إلى . والظاهر أن حصون روطة المنيعة هي التي جلبت إليها اليهود بكثرة
  .األمثلة التي ذكرناها آنفاً ، والتي تؤكّد ميل اليهود إلى االستقرارِ في المدن والمناطق المحصنة

اليهودي في األندلس على المدن التي ذكرناها آنفاً ، بل تواجدوا في ولم يقتصر الوجود 
لكننا ال نملك عن استـقرارهم فيها إالَّ القليل من المعلومات، وهي تشير بالرغم . مناطق أخرى

  .من قلَّتها إلى كثرة اليهود في بعض تلك المناطق
رمونة التـي تقـع إلـى    ويقدم ابن خلدون رواية تشير إلى وجود العديد من اليهود في ق

، يذكر فيها أنَّه في الحرب بين المظفر بن األفطـس  )5("شرق من إشبيلية وغربٍ من قرطبة"الـ
صاحب بطليوس ومحمد البرزالي الوالي على قرمونة، تغلَّب إسماعيل بن المظفر بن األفطـس  

  .)6(هـ459على البرزالي، ودخل قرمونة وقتله، وقتل معه خلقاً  من اليهود، وذلك سنة 
وهي مدينة كبيرة يضاهي سورها سور : "ويتحدث اإلدريسي عن حصون قرمونة فيقول

وهذا يضاف إلى ما الحظناه من ميـل  . )7("إشبيلية وهي حصينة وعلى رأس جبٍل حصين منيع
  .يهود األندلس لالستقرار في األماكن المحصنة

جد يـهودي في دانية، وعلى ويروي كلٌّ من السلفي، وابن أبي أصيبعة ما يدل على توا
أنشدني … : "حيث يقول السلفي. أنَّهم تقلَّدوا فيها بعض وظائف الدولة وذلك في عصر الطوائف

  : أبو حفص العروضي الزكرمي بأفريقية مما قاله باألندلس، وقد طولب بمكس كان يتواله يهودي
ــا   ــروة فين ــريعة والم ــم الش   حك

  
   ــالفتم ــد خ ــة لق ــل داني ــا أه   ي

  رت به، تُرى نسـخ اإللـه الـدينا   أم  
  

  مالي أراكـم تـأمرون بضـد مـا      
ــا    ــة طلبون ــود بجزي   )1(وأرى اليه

  
ــة    ــود بجزي ــب لليه ــا نطال   كن

                                                             
)1( oدNw.ا \o v10.5 ا@J وانNL `oس، أ`oدNw.ا \oا    V²>-ey ،²=ءE16.أ[@²=ر ا H²; ء=E7آY²76=ر   : `س ا.7`زري، اL 5²0bأ

²²²y=ر�M ا²²²KJ 9²²²ey N²²²�?" : \²²²oY m.5²²²?O`ان. 119، ص)م5L1971ر5²²²InL ،5²²²M ا.5را²²²8=ت اLg²²²8q</، (ا.n@²²²=دي، 
  ".ا.Nwدo`س وو�oY SE\ ا.�@=ط

  .120ن، ص. م )2(
  .120ن، ص. م )3(
  .121ن، ص. م )4(
  .138اo\ ا.Nwدo`س، اYآE7=ء، ص )5(
�ـ )6( ،N@n.51ون، ا] \o157-156، ص4ا.  
  .572، ص2اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م )7(
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كان يهودياً ، وخدم الموفـق مجاهـداً    : "ويقول ابن أبي أصيبعة متحدثاً  عن إسحاق بن قسطار
حبـراً  مـن   … بأصـول الطـب    العامري، وابنه إقبال الدولة علياً ، وكان إسحاق بصـيرا ً 

  .)3("غلب على دانية"وكان مجاهد أحد أمراء الطوائف حيث . )2("أحبارهم
يفهم ذلك من رواية البن . )4(كما استقر عدد كبير من اليهود في بيانة القريبة من قرطبة

إن : حيث يقول. ، وأنها كانت المدينة التي نُفي إليها ابن رشد"مدينة اليهود"سعيد يذكر فيها أنها 
على قوله عـن  "، وقد نفي عقاباً  له )5("أمر بنفيه إلى بيانة مدينة اليهود"منصور بن عبد المؤمن 

 )6("ملـك البـرين  : وقد رأيتها عند ملك البربر، فقرعه على ذلك، فاعتذر أنه ما قال إالَّ: الزرافة
  .)7(لكن عذره لم يقبل

بد الملك المراكشي التي يبين فيها أن نفي ابن رشـد  وقد أشرنا من قبل إلى رواية ابن ع
وليس من شأننا . كان إلى أليسانة، وأن هناك سبباً  آخر للنفي غير الذي ذكره ابن سعيد األندلسي

الخوض في تفاصيل روايتي ابن سعيد وابن عبد الملك، والتحقيق في أسباب النفي وفي المدينـة  
مما دفعنا إلـى القـول   ". مدينة اليهود"هو أن ابن سعيد يسمي بيانة  وما يهمنا هنا. التي تم إليها

وكانت بيانة مدينة محصنة، كغيرها من المـدن األندلسـية   . بأنها كانت مستقراً  لعدد كبيرٍ منهم
  ".مدينة اليهود"التي أطلق عليها 

حفت بهـا  وبيانة حصن كبير، في أعلى كدية تراب، قد : "حيث يصفها اإلدريسي بقوله
أشجار الزيتون الكثيرة، ولها مزارع الحنطة والشعير، ومن حصن بيانـة إلـى قَبـره مرحلـة     

  )9("ولها حصن منيع: "ويصفها الحميري فيقول. )8("خفيفة
وكان محمد بن أحمد بن أبي بكـر  : "وكان لليهود وجود في مرسية، حيث يقول المقَّري

المنطـق والهندسـة والعـدد    : لعلوم القديمـة القرموطي المرسي من أعرف أهل األنـدلس بـا  
والموسيقى، والطب، فيلسوفاً  طبيباً  ماهراً ، آية اهللا في المعرفة باألندلس، يقرئ األمم بألسنتهم 

                                                                                                                                                                          
)1(           V²>-ey ،HE1²s1. NE²s.ا X²RnL \²L /�N67²sL ،/>²s.5?أ X�إ²sb=ن  : ا.HE1s، أo 50eL \o 50b\ 1²8©، أ[@²=ر وN²yا

  .38-37، ص)N>o1 ،1963وت، دار ا.�-=;/، ط(J@=س، 
  .498صاo\ أHo أ�<@J ،/n<`ن اO?@=ء،  )2(
  .473ا.:@�o ،H</ ا.m0710، ص )3(
)4( NtKM ،/@WN} \L =IoN} \J :ه/ ا.7�0=ق، مQ? ،HsMدرqر، ص537، ص2ا=�n0.وض اN.ي، اN>0e.119؛ ا.  
�0/ ر{X . 105، ص2اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ )5(Ny39.  
�0/ ر{105X، ص1ن، �ـ. م )6(Ny ، :39.  
�0/ ر{X ،105، ص1ن، �ـ. م )7(Ny :39.  
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فنونهم التي يرغبون فيها، وفي تعلّمها، ولما تغلَّب طاغية الروم على مرسية عرف له حقَّه، فبنى 
  .)1("صارى واليهودله مدرسة يقرئ فيها المسلمين والن

يظهر ذلك من رواية البن عذاري، يتحدث فيها عن سقوط . كما مكثوا أيضاً  في بلنسية
: ثـم قـال  : "، فيقـول )2(بلنسية بيد الكبيطور، وارتكابه الفظائع في أهلها، وقتل عدد كبير منهم

ج وبقي المسلمون انظروا إلي في سبع مئة ألف مثقال وإالَّ هلكتم، وأحلّت السيوف عليكم، ثم خر
في القصر، وأغلق عليهم الباب، فصاروا في سجن، والروم تحفُّهم باألسلحة، فـرأوا المـوت،   

لم أزل أالطفه حتـى  : ووقع البهت، وخرست األلسنة، ثم رجع اليهودي وزيره إليهم، وقال لهم
العـدد علـى   قاطعته عليكم بمئتي ألف مثقال، فبادروا بتوزيعها، وافدوا أنفسكم منـه، فتـوزع   

من المسلمين مبلغ الغاية في العذاب،  –لعنه اهللا  –وبلغ اليهودي . األحوال، واشتد ثقاف األغنياء
وسلّط اليهود على اإلسالم، فبلغوا النهاية في النكـال والنكايـة، ومـنهم األمنـاء الموكلـون،      

صاحب المدينـة  وجلس اليهودي للقبض ب. والمنصرفون، وأصحاب الرسوم، وخدام البر والبحر
من الضربِ بالعصا والسوط، وقيض لكل منهم شيطاناً  يخرج معه كل عدد، فإن جـاء بشـيئ،   

  .)3("وإالَّ أخذ بالسوط والعذاب، وتمادت هذه المحنة مدة، فال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم
 فقد ترجم ابـن سـعيد األندلسـي   . ولدينا إشارة أخرى تؤكد استقرار اليهود في بلنسية
، )5(، وذكره مع كتاب مملكة بلنسية)4(للشاعر أبي الحسن علي بن إبراهيم، المشهور بابن الزقاق

، كان يجلس معه وينادمـه يـوم   )6(، وذكر له بيتين من الشعر كتبهما في غالم يهودي)5(بلنسية
  . والظاهر أن هذا الغالم من بلنسية أيضاً . سبت

، )7( بعد عنهـا عشـرين مـيال ً   كما استقروا في بياسة، التي تقع شمال شرق جيان، وت
هـ كان في بياسة عالم غرناطي يدعى 553في سنة : "يستنتج ذلك من قول ابن صاحب الصالة

  .)8("عبد اهللا بن سهل، كان يحضر دروسه جمع كبير من المسلمين والنصارى واليهود
وا ، مما يدل على أنهم سكن)9(وهناك إشارات إلى شاعرٍ وطبيب يهودي ينتسب إلى رنده

وكان في زمن إلياس بن المدور اليهودي الطبيب الرنـدي طبيـب   : "يقول المقري. هذه المدينة

                                                           
  .130، صrE?4 ا.�<�، م )1(
  .40-39، ص4ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )2(
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  .400، ص)م1987، 3ط
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وقد ظـل اليهـود   . )1("آخر، كان يجري بينهما من المحاسدة ما يجري بين مشتركين في صنعة
إذ كان المترجم الوسيط بين المسلمين واألسبان . يعيشون في رندة حتى سقوطها في يد النصارى

  .)2(هو اليهودي عذرا الرندي) م1485–هـ890(اتفاقية تسليم رندة سنة في 
ويقدم المقَّري رواية يظهر فيها بسام بن شمعون اليهودي الوشقي، وهو يتلقى رسالة من 

، مما يدل على استقرار يهودي في وشقة القريبـة  )3(صديق له يدعى أيوب بن سليمان المرواني
  .)4("إلى وشقة أربعون ميالًومن مدينة سرقسطة . "من سرقسطة

يفهم ذلك من رسالة شعرية بعث بها الشاعر األندلسـي  . كما استقروا في شوذر ومرتش
إبراهيم بن محمد النفزي، يستحث فيها أمير المسلمين في المغرب على العبـور إلـى األنـدلس    

  : قولحيث ي. لتخليص المسلمين في هاتين المدينتين من حكم النصارى، وتسلط اليهود
 ــود ــرمها اليه ــر يض ــار الكف   )5(ون

  
  وشوذر ثم مـرتش لـو تراهـا     

، وقد أشار اإلدريسي إلى )6(وكان عددهم كبيراً في مدينة برغش الواقعة شمالي األندلس  
ومدينة برغش مدينة كبيرة يفصلها نهر، ولكل جـزء  : "كثرتهم في هذه المنطقة المحصنة بقوله

وهي حصينة منيعة ذات أسـوار وتجـار   . ء الواحد منها اليهودمنها سور، واألغلب على الجز
  .أي أنها مقسمة إلى أجزاء يتواجد اليهود بكثرة في كل جزء منها. )7("وعدد وأموال

وقد ذكرهـا  . )8( (GERONA)وكان لليهود وجود في جرندة التي تسمى اآلن جيرونه 
فيهـا طائفـة   "وقال إن ). م 1165=هـ561(بنيامين التطيلي في رحلته، حيث زارها في سنة 

  . )9("صغيرة من اليهود
وبالرغم من أن بنيامين التطيلي يتحدث عن جرنده بعد مضي أكثر مـن ثالثـة قـرون    

، إالَّ أن اليهود في )م 800=هـ184(ونصف على سقوطها في يد النصارى الذين احتلوها سنة 
ألن وجودهم فيها يرجع إلى القـرن  . مي لهاالحكم اإلسال –في رأيي  –هذه المدينة قد عاصروا 

                                                           
  .528، صrE?3 ا.�<�، م )1(
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)7( qه/ ا.7�0=ق، ماQ? ،HsM732، ص2در.  
�N?5ة، 01�L= آ=?H; UJ5y 9 ا.5In ا.NوL=>Ko51 .H?=L<\ ا.H1>�7، رL=>Ko /1b<\، ص )8( /KM50.ا hFه \>L=>Ko H0sّM .

  ).ا.70\ وا.L=>Ko51 )�L=I<\ ا.H1>�7، رL=>Ko /1b<\، ص: w. .NtKM\ اI08= ا�ن �<Nو?/
 N� =I>0²²s>; \>L=²²>Ko �²²L H²²sMدرqا V²²E7Mه²²/ ا.7²²�0=ق، م. ?5²²ةوQ?2²²01=  . 735، 583، ص�L =I1R²²8و{5²² ;:91²² أن أ

 H²²sMدرqا =I1R²²8"5²²ة?N� "  5²²KJ /²²01w.ا X²²8ف رg7²²]ا H²²; 9@@²²sy H²²7.ا H²²²²/ ه>oNn.ا U²².²²/ إMN@n.²²\ اL /²²0�N7.ن اO
HsMدرq0= .5ى اJ \>L=>Ko .   ²`دI>.ار اN-7²8²`ص اD6o SKJ 5ثe7? يF.ا.`{9 ا H; /n�=�.ا H0</ هs7.ا hFآ0= أن ه 

=I>; .  
  .51ن، ص. م )9(



 

100

بهم " خاص"أقام اليهود في جرندة منذ القرن الخامس الميالدي في حي "الخامس الميالدي، حيث 
، ومن غيـر المعقـول أن   )1("بجوار القلعة (CALLE DE CALLE JUDAIC)كان يدعى 

عد عودة النصارى، ألن يهـود  يكونوا قد خرجوا منها عندما فتحها المسلمون، ثم رجعوا إليها ب
، ولـذلك وجـدناهم   )2(األندلس عموماً  كانوا ينتظرون من يخلَّصهم من ظلم القوط النصـارى 

وما ينطبق على يهود جرندة . )3(يسهمون مع المسلمين في حراسة بعض المدن بعد أن تم فتحها
لة والمؤرخون بعد سـقوطها  ينطبق على اليهود في معظم المدن األندلسية التي وصفها لنا الرحا

  .في أيدي األسبان النصارى
ويتحدث عزرا حداد في هامشه على رحلة بنيامين عن يهود هذه المدينة تحـت الحكـم   

وأشهر من انتسب إليها من علمائهم في القرن الثاني عشر موسى بـن نحمـن   : "األسباني فيقول
م، وتوفي في فلسطين سنة 1194ة سنة ولد في جرند[الجرندي المفسر الطبيب الفيلسوف الكبير 

، وابن عمه يونه بن إبراهيم الجرندي الملقب بالمتقي، تولّى زعامة معارضـة فلسـفة   ]م1270
  .)4("م1233موسى بن ميمون بين علماء اليهود في فرنسا، وأحرق كتبه في باريس سنة 
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  المبحث األول
  ح اإلسالمي لألندلسموقف اليهود من الفت
  

احتوت بعض المصادر اإلسالمية التي تحدثت عن الفتح اإلسالمي لألندلس على العديـد  
إذ يقول مؤلف مجهول فـي معـرض   . من الروايات التي تعبر عن موقف اليهود من ذلك الفتح

ألفوا اليهود فحصروا مدينتها فافتتحت، فألفوا بها يومئذ يهوداً، وكانوا إذا : "حديثه عن فتح إلبيرة
ببلدة ضموهم إلى مدينة البلد، وتركوا معهم من المسلمين طائفة، ومضى عظم الناس، ففعلوا ذلك 

. )1("بغرناطة مدينة إلبيرة، ولم يفعلوا ذلك بمالقة مدينة رية، ألنهم لم يجدوا بها يهوداً وال عمارة
وجمع يهود : "يث الروميويقول في معرض حديثه عن فتح قرطبة على يد السرية التي قادها مغ

فأتاها موسى بن نصـير،  : "وعن فتح موسى بن نصير إلشبيلية يقول. )2("قرطبة، فضمهم إليها
. )3("حتى حصرها أشهراً، ثم إن اهللا فتحها، وهرب العلوج إلى مدينة باجة، فضم موسى يهودها

 اليهود في قوم قلة، وألفى طارق طليطلة خالية ليس فيها إال: "وعن فتح طليطلة يقول ابن عذاري
وفر علجها مع أصحابه، ولحق بمدينة خلف الجبل، وتبعهم طارق، بعد أن ضم اليهود، وخلّـى  

ويقول لسـان الـدين بـن    . )4("معهم بعض رجاله وأصحابه بطليطلة، فسلك إلى وادي الحجارة
ـ :" الخطيب ا عنـوة،  ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجه إلى إلبيرة، فحاصروا مدينتها وفتحوه

 متبعة متى وجدوا بمدينة فتحوهـا  وألفوا بها يهوداً ضموهم إلى قصبة غرناطة، وصار لهم سنة
يهوداً، يضموهم إلى قصبتها، ويجعلون معهم طائفة من المسلمين يسدونها، ثم مضى الجيش إلى 

  .)5("تدمير
اسة بعض والواضح من هذه الروايات أن يهود األندلس قد قدموا العون للمسلمين في حر

المدن التي تم فتحها، وأنهم لم يتولوا وحدهم أعمال الحراسة، بل كان معهم دائمـاً عـدد مـن    
وال توجد أية إشارة . المسلمين، ومن الطبعي أن يكون المسلمون هم القادة لحاميات الحراسة تلك

  .في المصادر اإلسالمية إلى نوع آخر من المساعدة قدمها اليهود لمسلمي األندلس
ً عدة قد حملت اليهود في األندلس على اتخاذ هذا الموقف مـن   ن المؤكد أن أسبـاباوم

  -:المسلمين الفاتحين، وهذه األسباب على ما أعتقد هي

                                                           
 . 22، 21أ[@=ر J`0RL/، ص (1)
 . 23ن، ص. م (2)
 . 25ن، ص. م (3)
  .12، ص2ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (4)
  

 . 17، ص1اH; /W=bq أ[@=ر �W=?N/، م (5)
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رغبة اليهود في التخلص من حكم القوط الذين أرهقوهم بكثرة القوانين المضيقة عليهم والتي  -1
  .)1(يعاًوصلت في عهد الملك إجيكا إلى حد استعبادهم جم

يحصل اليهود من خالل هذا الموقف على الفرصة لالنتقام من القوط الذين اضطهدوهم منذ  -2
كما يعطـيهم شـعوراً   . )2()م587(أن تحول الملك القوطي ريكارد إلى المذهب الكاثوليكي سنة 

  .بالسيادة والتسلط بعد مدة طويلة من اإلهانة واإلذالل
ال اليهود الذين يعيشون تحت الحكم اإلسالمي قد وصلت إلى من المؤكد أن األخبار عن أحو -3

إذ ال يتصـور أن يجهـل   . يهود األندلس، فرغبوا في حكم المسلمين، وفضلوه على حكم القوط
يهود األندلس أخبار إخوانهم في مصر والشام، وقد مضى على حكم المسلمين لهـم أكثـر مـن    

اليهود في المغرب وهـي ال يفصـلها عـن    نصف قرن، ومن غير الممكن أن ال تصلهم أخبار 
  . األندلس إال مضيق مائي صغير

تشجع اليهود على اتخاذ هذا الموقف، ألنهم توقعوا أن مشاركتهم في حراسة مدن قـد تـم    -4
فتحها، وفر أو قتل معظم جنودها وقادتها لن يكلفهم إال القليل من الجهد والتضحية، بينما سيحقق 

  . لهم الكثير من المكاسب
  -:كما كان للمسلمين أسباب دفعتهم لقبول العون من اليهود، وأعتقد أن هذه األسباب هي

يبدو أن اليهود أظهروا رغبة قوية في تقديم العون للمسلمين، ولوال حدوث ذلـك لمـا قـام     -1
المسلمون بإشراكهم في حاميات الحراسة للمدن المفتوحة، فليس من عادتهم أن يكرهوا أحداً على 

  . اعدتهممس
من المؤكد أن المسلمين الفاتحين قد علموا بالعداء القائم بين اليهود والقوط، وأدركوا أهداف  -2

  . اليهود من وراء هذا الموقف، ففضلوا توظيف هذا الوضع لخدمة الفتح
وجد الفاتحون المسلمون أنه ليس في استخدام اليهود في حراسة المدن المفتوحة تحت إمـرة   -3

، أية مخالفة لإلسالم الذي يحرم أن ينتظم غير المسلمين في صفوف الجيش اإلسالمي، المسلمين
ويقاتلوا معه تحت راية اإلسالم، أو تحت أية راية غير إسالمية، ولكنه يسمح باالستعانة بهم، إذا 
كانوا في موقع وضيع، ويخضعون لهيمنة وإمرة المسلمين، بحيث ال يطّلعوا على خططهـم، أو  

وقد أفتى الحقـاً بـذلك   . )3(وا أسرارهم، أو يكون لهم شأناً، يمكن أن يعز من خالله الكفريكشف

                                                           
  :J .NtKM\ ا.-`ا?<\ ا.n78=o /�=6@=د ا.<I`د (1)
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ً على األصول نفسها التي من المؤكد أنها لم تغب عن قادة  الفقيه المالكي محمد بن القاسم، مستندا
نواتيـة أو   وال أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم، إال أن يكونوا: "الفاتحين وفقهائهم، حيث قال

  . )1("خدماً فال أرى بذلك بأساً
والروايات التي تتحدث عن استخدام الفاتحين لليهود في حراسة المدن التي يتم فتحهـا،  

. تؤكد على عدم تجاوز الفاتحين لموقف اإلسالم، الذي عبر عنه محمد بن القاسـم فـي فتـواه   
ركوا في عمليات الفتح، ولـم يقـاتلوا   فاليهود لم ينتظموا في صفوف المقاتلين المسلمين، ولم يشا

. تحت راية إسالمية أو يهودية، ولم يكونوا أكثر من نواتية أو خدم يحرسون المـدن المفتوحـة  
وحتى هذه المهمة لم يتولوها وحدهم، بل كانوا دائماً تحت إمرة المسلمين، الذين كانوا يتركـون  

  . )2(إليهممعهم عدداً من المجاهدين، بالرغم من حاجتهم الشديدة 
، )3(لم يكن عدد المسلمين الذين دخلوا األندلس كبيراً، إذ كانوا نحو اثني عشر ألفا مع طارق -4

، ولذلك وجد المسـلمون أن  )5(، وقيل بل عشرة آالف)4(وثمانية عشرة ألفاً مع موسى بن نصير
اسة المـدن  استخدام اليهود في أعمال الحراسة ال يضطرهم إلى ترك عدد كبير من الجنود لحر

  . التي تم فتحها، في الوقت الذي يواصلون فيه الفتح ويحتاجون إلى أكبر قدر من جنودهم
وقد خاض بعض المؤرخين المعاصرين من اليهود في موضوع المساعدة التـي قـدمها   
يهود األندلس للمسلمين الفاتحين، وجعلوا لهم دوراً كبيراً في فتح األندلس، ولم يكتفوا بالمبالغـة  

ً يقـول سـيمون    ضخيم الدور اليهودي، وإنما لجأوا أحياناً إلى االختالق، وقلب الحقائق، فمثالوت
وتضمن الجيش اإلسالمي الكتيبة البربرية اليهودية المنضـمة  : "(SIMON DUBNOV)دوبنوف

إليهم، والتي يقودها المحارب الذي يحمل اسماً يهودياً وهو خوالن اليهودي، الذي فـتح الجـزء   
  . )6("ر من قطلونيااألكب

وال يوجد لمزاعم سيمون أي أساس من الصحة، فليس هناك قائد يهودي يحمـل اسـم   
خوالن، ولم يشارك اليهود مطلقاً في فتح قطلونيا أو غيرها، ال مشاركة فردية، وال على شـكل  

وهذه المعلومات لم أجدها في أي مصدر عربي أو أسباني أو يهودي، ولـم يشـر   . كتيبة مستقلة
سيمون نفسه إلى مصدرها، وال يستطيع أن يفعل، ألن خياله المغرض فقط هـو مصـدر هـذه    
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  . االختالقات
ويغض سيمون الطرف عن الحقائق الجلية التي ذكرتها المصادر اإلسالمية بخصـوص  

، ويجعل منهم مقاتلين أكفاء يختارهم كل من موسى وطارق، )1(استخدام اليهود في حراسة المدن
قـام القائـدان طـارق وموسـى بتسـليح      : "في مقدمة المقاتلين المسلمين، إذ يقولويضعانهم 

. )2(المجموعات اليهودية، وجعالهم حراساً يعتمدان عليهم، كما وضعاهم في مقدمة قواتهم العادية
  . )3(وهو أيضاً لم يشر إلى أية مصادر

طليطلة كرمز للتمرد وعملت الكتيبة اليهودية في : "ويتحدث أيضاً عن فتح طليطلة فيقول
والمالحظ أنه يستخدم مصطلحات تـوحي  . )4("التاريخي، وأصبح اليهود والمسلمون سادة المدينة

بأن اليهود هم الذين حققوا االنتصار على القوط، فهو يسمي المستخدمين من اليهود في أعمـال  
نهم لم يتحركوا ضد قسوة القوط ويعدهم رمزاً للتمرد التاريخي، مع أ" بالكتيبة اليهودية"الحراسة 

عليهم إال بعد أن تم فتح المناطق والمدن التي يعيشون فيها، ولم يكن تحركهم بعد الفتح أكثر من 
  . عرض خدماتهم على المسلمين، الذين وافقوا على استخدامهم في أعمال الحراسة فقط

هم فـي موضـوع   ويقول إنهم أصبحوا هم والمسلمون سادة المدينة، حتى أنه يقدم ذكر
والعجيب أنه يسمي اليهود سادة، وهم والنصارى أمام القانون اإلسـالمي  . السيادة على المسلمين

  . )6(، وعليهم كالنصارى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)5(سواء
فقد كان أكثر اعتداالً من دوبنوف إذ يعترف  (ELYAHU ASHTOR)أما إلياهو آشتور 

ية الفتح لم يتجاوز أعمال الحراسة، مع احتمال تقديم المعلومات المفيـدة  أن دور اليهود في عمل
، ويعد استخدام المسـلمين  )8(، ولكنه يجعل لهذه الحراسة أثراً كبيراً في عمليات الفتح)7(للفاتحين

لليهود في أعمال الحراسة دليالً على كفاءتهم القتالية، وأنهم شعب محارب متميز ومختلف عـن  
لعالم، ويخوض في هذه المسألة باحثاً عن األسباب التي جعلت يهود األنـدلس شـعباً   بقية يهود ا

 )10(إن رجاالً من هذا النوع يعدون حلفاء مالئمين للشعوب المقاتلة والفاتحـة : "، ثم يقول)9(مقاتالً
هكذا كان يهود أسبانيا لمئات السنين، وهكـذا كـانوا عنـدما فـتح المسـلمون هـذه       : "ويقول

                                                           
(1) /b`7E0.ا />s.5?Oا8/ ا.50ن اNb H; د`I>.ا5678ام ا \J .NtKM :ص ،/J`0RL ل، أ[@=ر`IRL21-23 ،25 \o؛ ا
 . 394؛ ا.N>0eي، ا.Nوض، ص12، ص2؛ اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ101، ص�61<�، اW=bq/، ما.
(2) HISTORY OF THE JEWS VOL.2, P.527.  
(3) NtKM :IBID, VOL.2, P.527.  
(4) IBID, VOL, 2, P.527.  
(5) NtKM :ا.50و?/، م ،v.=L5ـ� . 201، ص13؛ �ـ135، ص12، 
(6) ،/o`7.8`رة ا ،NtKM /M^ :29 . 
(7) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.16. 
(8) IBID, VOL.1, P.16.  
(9) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.24-25.  
(10) IBID, VOL.1, P.25.  
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  . )1("األرض
وأختلف مع آشتور في هذه المسألة، وأرى أنه مبالغ في تضخيم أثر يهود األندلس على 
الفتح، وفي جعلهم شعباً مقاتالً، يحرص الفاتحون على كسبهم إلـى جـانبهم، وذلـك لألسـباب     

  -:اآلتية
ا لو كان يهود األندلس شعباً مقاتالً شجاعاً، النتفض على القـوط الكاثوليـك الـذين ظلـو    : ً أوال

يصدرون القرارات القاسية ضده على مدى أكثر من مئة سنة، لكنه لم يحرك ساكناً حتى عنـدما  
صدر قرار بتحويلهم جميعاً إلى عبيد، وتوزيعهم على أسياد نصارى، وانتزاع أبنـائهم مـنهم،   

  . )2(وتسليمهم لألديرة والعائالت النصرانية ليتربوا على أيدي النصارى
الوقت العدد أو المـال، إذ كـانوا أضـعاف عـدد الفـاتحين       ولم يكن ينقصهم في ذلك

  . )4(وكانوا يملكون الثروات واإلقطاعات الواسعة ،)3(المسلمين
لو كان يهود األندلس شجعاناً مقاتلين منذ مئات السنين، لتمكنوا من تكوين حكم لهم، ولو في :ً ثانيا

، لكننـا نالحـظ   )5(ن والوندال والقوطجزء صغير من هذه البالد التي يتواجدون فيها قبل الروما
أنهم كانوا يسعون فقط للتقرب من حكام كل عهد جديد، ويهنأون بالعيش في خدمتهم، إذا سـمح  

  . )6(لهم بذلك
هاجم النصارى األسبان في مدينة إشبيلية حامية الحراسة التي شارك فيها اليهود وقد عجز : ً ثالثا

القتالية عن صد مهاجميها، واستشهد نحو ثمانين مسلماً، ولم اليهود الذين تباهى آشتور بقدراتهم 
  . )7(تشر المصادر التي ذكرت هذا الخبر إلى سقوط قتلى من الحراس اليهود

وال أجد تفسـيراً مقبوالً لعدم سقوط قتلى منهم إال أن عددهم في حامية الحراسـة كـان   
سلمون يقاتلون وحدهم، فسقط منهم كل هذا قليالً، وأنهم الذوا بالفرار، وتركوا مواقعهم، وبقي الم

وهم في ما أظن معظم رجال الحامية المسلمين الذين تركهم موسى في المدينة، فقد كـان  . العدد
موسى بحاجة لجنوده في عمليات الفتح األخرى، وال أعتقد أنه ترك فيها أكثر بكثير من ثمـانين  

  . رجالً
دون أن تشهد مقاومة من سكانها اليهـود  وقد ظلت المدينة تحت سيطرة المهاجمين من 

الذين يعدهم آشتور شعباً مقاتالً وحلفاء مالئمين، ولم تعد إلى المسلمين إال بعد أن انتهى موسـى  
                                                           

(1) IBID, VOL.1, P.25.  
(2) LINDO, THE JEWS OF SPAIN, P.26.  
(3) NtKM :      /²0�Ny ،=>?=@²8أ H²; \>01²s0.5?<²/ اL ،�²>ك آ=L ©Mز`� : ²0eL    ،H².gI.ا \M5².ا H²-y 5)  ،²=طoN.م1985ا( ،
 . 95ص
(4) BEAR, A HISTORY OF THE JEWS IN CHRISTIAN SPAIN, VOL.1, P.17-18.  
.-K�}=? 5= ذ.H; v ا.CDE اOول L\ هFا ا.@pe، ور�Ke= أن ا.<I`د KwsM`ن ;H أ5IJ FKL =>?=@8 إ²T@=ن ;H² ا.-N²ن     (5)

LوN.ا ®>RL C@} د، أيg>0.ا C@} دس=s.ن وا.`?5ال وا.-`طا=. 
(6) NtKM :ن، ص=LوN.5ي ا.@�=.0/ واIJ H; NDL H; د`I>.ا ،X>1n.5 ا@J139 . 
 . 15، ص2؛ اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ IRL18`ل، أ[@=ر J`0RL/، ص (7)
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. بن نصير من فتح ماردة، حيث أرسل إليها ولده عبد العزيز فأعاد فتحهـا، وأدب المتمـردين  
جم أهل إشبيلية تحيلوا على من بها مـن  ثم إن ع: "وعن ذلك يقول صاحب كتاب أخبار مجموعة

المسلمين، وجاءوا من مدينة يقال لها لبله، ومدينة يقال لها باجه، فقتلوا من بها مـن المسـلمين،   
قُتل فيها ثمانون رجالً، فقدم فلُّهم على موسى بن نصير بماردة، فلما فتح ماردة بعث ابنه عبـد  

لما اشتغل موسـى بـن   : "ويقول ابن عذاري. )1("العزيز على جيش إلى إشبيلية، فافتتحها ورجع
وتجالب فلُّهـم  . نصير بحصار ماردة ثار عجم إشبيلية، وارتدوا على من كان فيها من المسلمين

من مدينتي لبله وباجه، فقتلوا من المسلمين نحو ثمانين رجالً وبلغ الخبر بذلك إلى موسـى بـن   
  . )2("عزيز بجيش إلى إشبيلية فافتتحها، وقتل أهلهانصير، فلما استتم فتح ماردة، بعث ابنه عبد ال

من الصعب التصديق بأن المسلمين قد : "يتناقض آشتور مع نفسه في موضع آخر، فيقول: ً رابعا
  . )3("تحالفوا مع جماعة من الناس، لم يكونوا من إحدى الزمر المقاتلة قبل الفتح

المدن األندلسية، أنه سوف يجد فيهـا يهـوداً   لم يكن طارق يعلم، وهو يتقدم بجيشه نحو : ً خامسا
سيساعدونه في حراستها، وكان مع ذلك يتقدم بسرعة وحماس، وهو على ثقة بأن جنوده وحدهم 

  . يمكنهم أن يؤدوا كل ما يتطلبه الفتح من احتياجات
ولو أنه شعر بقلة جنوده لما تقدم على أمل أن يجد يهوداً يمكن أن يساعدوه، ولقام على 

ر بالتوقف وطلب المدد من قائده موسى، وقد فعل ذلك بعدما يقارب السـنة علـى دخولـه    الفو
، )4(األندلس، حيث لم يركن إلى مساعدة اليهود، بل أرسل إلى موسى بن نصير يطلـب الغـوث  

وذلك بعد أن الحظ أن العديد من جنوده قد استشهدوا، وأن كثيراً منهم قد توزعوا علـى المـدن   
ها، وقد هب موسى لنجدته، ودخل األندلس بنفسه على رأس نحو ثمانية عشـر  المفتوحة لحراست

  . )5(ألف مجاهد
لم تتحدث المصادر اإلسالمية عن وجود يهود في المدن التي فتحها موسى بن نصير إال : ً سادسا

، ومع عدم وجـودهم، وقلـة عـدد    )6(في إشبيلية ويصرح آشتور أن ذلك لخلو تلك المدن منهم
، )7(المي مقارنة بجيوش القوط، كان هذا الجيش يحقق االنتصارات والفتح السـريع الجيش اإلس

  . مثلما فعل طارق وجيشه
لم يتقدم الجيش اإلسالمي ذو العدد القليل بهذه السرعة في قلب األندلس، ألنه كان مستفيداً : ً سابعا

                                                           
 . IRL26`ل، ص (1)
  .15، ص2ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (2)
  

(3) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.22.  
�ـ اo\ [51ون، (4) ،N@n.254، ص4ا . 
 . IRL24`ل، أ[@=ر J`0RL/، ص (5)
(6) THE JEWS, VOL.1, P.16.  
 . 19ـ4، ص2؛ اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ25ـ IRL24`ل، أ[@=ر J`0RL/، ص (7)
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المسلمين، منذ أن بدأت من خدمات اليهود كما يقول إلياهو، ولكن ألن هذه هي طبيعة المجاهدين 
سرايا الجهاد والفتح تجوب األرض شرقاً وغرباً، تنشر نور اإلسالم، فقـد كـانوا فـي معظـم     
معاركهم أقل بكثير من أعدائهم، وكانوا دائماً يحققون االنتصار، ويتوغلون بسرعة وسط الجموع 

  . الكثيفة من األعداء
ي مئة ألف مقاتل قـوطي حسـب إحـدى    ، حوال)1(فقد هزم طارق بنحو اثني عشر ألف مجاهد

واقتحم عمـرو بـن العـاص    . )2(الروايات، يقودهم حاكم أسبانيا لذريق في معركة كورة شذونة
وحقق المسلمون انتصاراً سـاحقاً على الروم في . )3(مصر بنحو ثالثة آالف وخمس مئة مجاهد

وكـان  . )4(العدد والعـدد  معركة اليرموك بالرغم من التفوق الروماني الكبير على المسلمين في
القادة في ميادين القتال، يرسلون إلى الخليفة في المدينة المنورة، يطلبون المدد، فيرسـل إلـيهم   

، فترجح به كفة المسـلمين، ويتحقـق   "ال يهزم جيش فيهم مثل هذا: "أحياناً رجالً واحداً، ويقول
  .)5(النصر

ً عنـد   ً معتبرا ين المتحاربين لم تكن قانوناإن مسالة التساوي في القوى المادية بين الجيش
وَأعدوا لَهـم  �، فهم مطالبون أن يعدوا ألعدائهم ما استطاعوا من هذه القوى )6(الفاتحين المسلمين

 كُمودعو اللَّه ودع بِه ونبهِل تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسمطالبون قبـل  لكنهم  )7( �…م
ذلك أن يعمقوا إيمانهم ويرسخوا عقيدتهم، ويلتزموا بتعاليم دينهم، بحيث يصبح الموت عندهم في 

  . سبيل اهللا أحب إليهم من الحياة
  بالليـل رهبـان، وبالنهـار   : "وقد نجح المسلمون في تحقيـق ذلـك فوصـفوا بـأنهم    

   
، وأنهم يحرصـون علـى المـوت    )9("اءال يثبت لهم العدو فواق ناقة عند اللق"، وأنهم )8("فرسان

                                                           
 . IRL17`ل، أ[@=ر J`0RL/، ص (1)
 . 19-18ن، ص.م (2)
�=No، ;²7`ح ا.@5²1ان، ق   (3) \o U>eM \o 50bذري، أg@.1ا? ،    S²8ر=I;و S²-bgL �²aوو hN²� :    ،5²RK0.ا \M5².ح اg²�
) ،/MND0.ا /:IK.7@/ اwL ،ةN249، ص)م1957ا.-=ه . 

(4) NtKM :ـ141ن، ص. م� ،�Mر=y ،يN@�.402، ص3؛ ا . 
آ5²b =0ث ²o 5².=] �²1W =L5²KJ\ ا.`.<5² ـUaN ا� S²KJ ـ ا.5²RKة ²L\ أN²wo H²o ا.VM5²D ـ رH²a ا� S²KJ ـ، أ~²K=ء                   (5)

�C²² وا5²²b، ه²²` ا.-n-²²=ع N²²0J \²²oو ا.H²²0>07، و{²²=ل N²²E1. S²²oNbس، ;�No S²²>.إ C²²8ا: "رF²²ه C²²�L XI>²²; �>²²�". Q²²IM Yم 
�ـ ،�Mر=y ،يN@�.347-346، ص3ا . 

 (6)       `²e? ²/، وآ²=?`اy�L /²آNnL H²; \>01²s0.ا /bروا \o 5 ا�@J �W=6; ،/->-e.ا hFه \J Cوا�O01`ن اs0.ا N@J 5-.
وC²y=-? =²L ا.²K=س 5²noد وY آ�N²ة، XI1y=²-? =²L إF²Io Yا         : "L\ ا.Nوم Y^ /~g~S.`-oف RL=هM 5`ا�I`ن b`ا.ªL H/ أ.© 

ا²o\ ه�²=م، أJ 5²0eL `²o@5²      " ا.M5\ ا.Fي أآKLN= ا� So، ;=?�1-`ا ;¬?0= هH إ5bى ا.K²se<<\، إ²I� =²L`ر، وإI²T =²L=دة      
�²ـ   ،/²M`@K.ة اN>s.ا ،v10.2ا V²>-ey ، :       H@1²T °>²Ee.5² ا@J²=ري و>oOا X>اهN²o²-=، وإs.ا UE�²DL )  ،ةNه²ـ 1375ا.-²=ه-

إن ا� .U1²� S²>@? �²L =?N²DKM X ا� S²>1J وN²�wo X1²8ة        : "و{=ل أNwo `o ا.VM5D رHa ا� SKJ. 375، ص)م1955
�ـ". ا.5nد، وN�wo Yة ا.KR`د ،/o=eD.ة ا=>b ،©8`M 50eL ،5ه1`ي?=w.4ا ،) ،V�L640، ص)م1996-هـ1389د . 

(7)  /Mا� \L ،ل=E?O860`رة ا . 
(8) ?=w.ـا� ،/o=eD.ة ا=>b ،640، ص54ه1`ي . 
 . 644، ص4ن، �ـ. م (9)
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أعظم ملوك اإلفرنج زمن الفتح اإلسالمي " قاره"، وأنهم حسب قول )1(حرص أعدائهم على الحياة
كالسيل يحمل من يصادره، وهم في إقبال أمرهم، ولهم نيات تغني عـن  : " )2(اإلسالمي لألندلس

  . )3("كثرة العدد، وقلوب تغني عن حصانة الدروع
ون ما يثير اإلعجاب، الذي يصل أحياناً بآشتور وغيره إلى عـدم  لقد صنع هؤالء الفاتح

التصديق بأن آالفاً عدة من المسلمين، يمكن أن يحققوا هذا االنتصار الساحق خالل هـذه المـدة   
القصيرة، في تلك البالد الواسعة، ذات السكان الذين يصل عددهم إلى بضـعة ماليـين، دونمـا    

   .مساعدة فاعلة من اليهود وغيرهم
ولقد فصلت في الرد على هذه الكتابات، ألني وجدت من الكتاب العرب من يقول متأثراً 

ال شبهة أن لليهود ضلعاً كبيراً في فتح أسـبانيا، وإن أهمـل ذكـرهم مؤرخـو العـرب      : "بها
  . )4("واألسبان

وال أدري كيف يسمح هذا لنفسه أن يقبل ادعاءات كتاب يهود لم يقدموا عليهـا دلـيالً،   
حمس لها أكثر من أصحابها، وال يكتفي بعدم تصديق جمهور المؤرخين المسلمين، بل يتهمهم ويت

  !.بالتعمد في إهمال دور اليهود في الفتح
حقاً لقد ابتلي التاريخ اإلسالمي بكثير من أبناء العرب والمسلمين، الذين كانوا بكتابـاتهم  

لقـد كتـب   . م يخربون بيوتهم بأيديهممعول هدم في أيدي المغرضين، يؤثرون فيهم، ثم يتركونه
الكثير عن التاريخ اإلسالمي، بأيدي هؤالء المتأثرين بالشبهات، فخرجت كتاباتهم تقـدم تاريخـاً   
مشوهاً منفراً، وكادت أن تغيب الحقيقة الناصعة المشرقة لهذا التاريخ التي يمكن أن تسهم بشكل 

  . فاعل في بعث جديد لخير أمة أخرجت للناس

                                                           
�ـ (1) ،�Mر=y ،يN@�.348، 346، 344، ص3ا . 
 . 274، ص1ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م (2)
 .275، ص1ن، م. م (3)
(4)  ،/@WN} H; /M`LOا.5و./ ا ،=MNزآ m>?أ ،H.`DK.5اد، (ا�o192611-10، ص)م . 
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  ث الثانيالمبح
  اليهود والسلطة من الفتح إلى نهاية عصر الخالفة

  )م1008-711=هـ92-399(
  

بالرغم من قلة الروايات التاريخية التي تتحدث عن عالقة يهود األندلس بحكامهـا مـن   
الفتح إلى نهاية عصر الخالفة، إال أن اإلشارات القليلة المتوفرة تدل على أنها كانت عالقة هادئة 

  . وحسنة
  -:ألسباب واإلشارات التالية هي التي تقودنا إلى هذا االستنتاجوا

لم يقم اليهود طوال هذه المدة التي تزيد على ثالثة قرون بأي تمرد على السلطة الحاكمـة  : أوالً 
في األندلس، كما لم تثبت مشاركتهم في أي من التمردات العديدة، وحركات الخروج على الحكم 

إذ . ، بل كانوا يتعاونون في بعض األحيان مع السلطة ضد الخارجين عليها)1(التي قام بها غيرهم
فـي عهـد   ) م772=هـ155(يروي العذري أن خروجاً  على السلطة قد حدث في إشبيلية سنة 

، وأن الخارجين زحفوا إلـى قصـر   )م796-788=هـ172-138(األمير عبد الرحمن الداخل 
. لحرب وتغلبوا على الكثيـر مـن دوره، وحاصـروه   واليها محمد بن عبد اهللا، وحاربوه أشد ا

فوضـعوا  "، )2("وعندما جاء جند األمير فتح اليهود لهم باب قرمونة، وهو أحد أبـواب إشـبيلية  
أيديهم في قتل المولدين، ولما سمع المحاصرون لمحمد الطبول حلّـوا حـربهم عـن القصـر،     

  . )3("وخرجوا هاربين من المدينة
كبير للمولدين في األندلس، والذي حرض عليه وقاده عمـر بـن   وعندما حدث التمرد ال

، خضعت الكثير من )م886-852=هـ273-238(حفصون في أواخر عهد األمير محمد األول 
المناطق والمدن الواقعة جنوبي قرطبة لسيطرة ابن حفصون، وأعطـاه الكثيـر مـن سـكانها     

، موالية للسلطة في قرطبـة،  )5(ية من اليهود، بينما ظلت مدينة أليسانة التي تقطنها أغلب)4(والءهم
: يقـول ابـن حيـان   . لحصار ابن حفصون) م891=هـ278(ومن أجل ذلك تعرضت في سنة 

                                                           
؛ ا²²o\ 147ـ9²²أ?�`?<S²²، ص. اOب ²²�1L`ر م: اb \²²o<²²=ن، ا.Nb \²²J .KMN²²t : N²²�? ،m@²²7-0آ²²=ت ا.N²²07د وا.N²²6وج  (1)

 . 34-31، 28-27، 25، 22، 18، ص2ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق
 . �Ny101-102<� اO[@=ر، ص (2)
 . 102ن، ص. م (3)
(4)   N²²²�? ،m@²²²7-0.²²²=ن، ا>b \²²²o²²²�1`ر م: اL بOص. ا ،S²²²>?`�?²²²ـ   52ـ50²²²أ�، 2؛ اF²²²J \²²²oاري، ا.@<²²²=ن ا.N²²²�0ب، 
�ـ31، ص2؛ اo\ ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق119ـ106ص ،N@n.51ون، ا] \o؛135-134، ص4؛ ا  

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.108-109.  
  ؛80؛ اo\ 08=ك ا.H1L=n، ا.C1e ا.T`0</، ص572ـ571، ص2اqدرQ? ،HsMه/ ا.7�0=ق، م(5) 

H. BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.550. 



 

111

وتمادى انتفاض عمر بن حفصون في عقب سنة سبع وسبعين ومئتين، وأقـام بحصـن بـالي    "
هود الذمـة،  مصطفاه يحصنه ويقويه ويحاصر من تلقائه كورة قبرة وحصونها ومدينة أليسانة ي

  . )1("وغيرها من المدن والحصون المجاورة ألحواز قرطبة
وبالرغم مما يظهره هذين الموقفين لليهود من والء للحكومة المركزية في قرطبـة، إال  
أنني أعتقد أنهما لم يصدرا عنهم، بدافع من الوفاء أو االلتزام بالعهود والمواثيق، بل ألن هـذين  

مواقف التي اتخذها اليهود في ذلك الوقت، تحقق المصلحة لهم، إذ مـن  الموقفين وأمثالهما من ال
مصلحتهم أن تكون هناك حكومة قوية توفر لهم األمن، وتعطيهم حقوقهم كأهل ذمة، وليس مـن  

  . مصلحتهم أن يخضعوا لمجموعة من المشاغبين والعصاة فيعتدوا على أموالهم ويضيعوا حقوقهم
واقف تحفظهم، وتحسب لهم في المسـتقبل، إذ توقعـوا أن   كما فضل اليهود أن يتخذوا م

الهزيمة هي مصير الخارجين على الحكومة المركزية التي تحظى بدعم غالبية المسلمين، وليس 
  . من الحكمة أن يتخذوا موقفاً يربط مصيرهم بالمصير السيئ الذي ينتظر هؤالء الخارجين

ن حفصون بسكان بيانة التي كان يقطنهـا  والشك أن يهود أليسانة قد اتعظوا بما فعله اب
ـ 276(، إذ يقول ابن عذاري أنه في سـنة  )2(عدد كبير من اليهود نقـض ابـن   ): "م889=هـ

حفصون، وقصد بيانة، فحارب أهلها، ثم أعطاهم العهد، فلما نزلوا إليه غدرهم وقـتلهم، وأخـذ   
  . )3("أموالهم، وسبى ذراريهم

كانـت  :"يسانة من تمرد ابن حفصون يقول آشـتور وفي معرض تفسيره لموقف يهود أل
مصالح التجار والصناع تتطلب أن تظل تلك الوحدة االقتصادية الكبيرة التي كانت قرطبة بؤرتها 
خالصة من األذى، ومن هنا يمكننا االستدالل أن اليهود الذين كان من بينهم العديد مـن التجـار   

  . )4("ونوالصناع، لم يكونوا مهتمين بمساندة ابن حفص
، حتـى  )5(شهدت األندلس منذ فتحها وحتى نهاية عصر الخالفة هجرة يهودية واسعة إليها: ثانياً 

أن األحياء اليهودية في بعض مدن األندلس لم تعد تتسع للمزيد منهم، مما دفعهم إلى اتخاذ أحياء 
الخالفـة   وقد قدر بعض الباحثين عددهم في األندلس في عصر. )6(أخرى كما حدث في قرطبة

  . )1(وقدرهم الباحث اليهودي آشتور بمئات اآلالف. )7(بأكثر من نصف مليون نسمة
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وأعتقد أن هذه األرقام مبالغ فيها، وال تدل عليها مساحات أحيائهم التي سـبق أن بينـا   
وال تتوفر معلومات دقيقة تمكننـا مـن تحديـد    . حدودها في معظم مراكز تجمعهم في األندلس

ولوال أن اليهود كانوا راضـين  . نستطيع القول أن تواجدهم كان واضحاً  وكبيراً عددهم، لكننا 
عن القدر الذي يعطيه لهم حكام األندلس من الحقوق، وعما يفرضون عليهم من واجبـات لمـا   

  . هجروا بلدانهم التي نشأوا فيها واعتادوا عليها، وتوجهوا لالستقرار في األندلس
من تصرف اليهودي الذي أخفى فـي  ) م822-796=هـ206-180(عجب الحكم األول : ثالثاً 

 بسـبب مشـاركته فـي ثـورة الـربض سـنة       بيته لمدة سنة الفقيه طالوت، المطلوب للسلطة،
يا أبا : "، وقال للوزير الذي دله وحرضه عليه عندما لجأ إليه طالوت ليشفع له)م817=هـ202(

دين، وخاطر معنا بنفسه وماله وأنت غدرتـه،  البسام، رجل من اليهود حفظ فيه علة من العلم وال
، وعفـا  )2("وقد وثق بك، أردت أن تهلكه هو وأهله، اخرج عني، فو اهللا ال رأيت لي وجهاً  أبداً 

  . )3(عن طالوت وعن اليهودي وعقبه من بعده وعزل أبا البسام
لوبـاً   إن تقدير الحكم األول لموقف اليهودي وعفوه عنه بالرغم من إيوائه شخصاً  مط

. لألمير نفسه دليل على اإلنصاف واإلحسان الذي تعامل به الحكام في ذلك الوقت مـع اليهـود  
وهو مؤشر أيضاً  على ثقة السلطة في ذلك الوقت باليهود، فلو كان لهم ضلع في مؤامرة سابقة 

حادثـة  كما تشير هذه ال. ضد األمراء األمويين في األندلس ألساء الحكَم تفسير تصرف اليهودي
إلى التقدير الذي كان يلقاه الفقهاء حتى من قبل اليهود، فلو أن الفقهاء كانوا يحرضـون الحكـام   

، لساءت العالقة بينهم، ولما لجأ الفقيه ابن طالوت إلـى  )4(على اليهود كما اتهمهم بعض الكتاب
ه من أجل حفظ بيت اليهودي، ألنه لن يتوقع أن يجد عنده ملجأ، ولما خاطر اليهودي بنفسه ومال

ولوال أن يهود ذلك العصر كانوا مسالمين وموالين للسـلطة،  . حياة فقيه مطلوب للسلطة الحاكمة
  . لكان الفقهاء أول المحرضين عليهم، ولما حصلوا على تقدير مثل هذا اليهودي

يهم لم يطالب حكام األندلس طوال هذه المدة اليهود بااللتزام بزي خاص، ولم يفرضوا عل: رابعاً 
    ـدعقيوداً  في مسكنهم أو مركبهم، وذلك ألنهم لم يجدوا منهم ما يحملهم على تطبيـق أحكـامٍ ي

، ولم يطالب فقهاء ذلك العصر الحكـام بـإلزام اليهـود بتلـك     )5(إلزامهم بها في حكم المستحب
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وقد طالـب  األحكام، إذ كان الوفاق بين المسلمين واليهود حينذاك هو الغالب على العالقة بينهم، 
الفقهاء بتطبيق تلك األحكام في العصور الالحقة في األندلس عندما تطاول اليهود على المسلمين، 

  . وتآمروا عليهم مع أعدائهم، ونقضوا عهد الذمة
عمل يهودي يدعى منصور مغنياً لدى الحكم األول، وعندما علم الحكم بوصول زرياب : خامساً

لـيهودي ليدعوه للعمل لديه، وقبل زرياب الدعوة وغادر هو إلى المغرب أرسل إليه منصوراً  ا
وأفراد أسرته واليهودي المغرب، وتوجهوا إلى األندلس، وقبـل وصولهم علموا بوفاة الحكـم،  

ثناه عن ذلك، ورغبه في قصد القائم مقام الحكم، وهـو  "، لكن منصوراً  )1(فَهم زرياب بالرجوع
زرياب، فجاءه بكتاب عبد الـرحمن يـذكر تطلعـه إليـه      عبد الرحمن ولده، وكتب إليه بخبر

  . )2("والسرور بقدومه، وكتب إلى عماله أن يحسنوا إليه، ويوصلوه إلى قرطبة
إن سماح الحكم ليهودي بالعمل في قصره مغنياً ، وإرساله إلى زرياب رسـوالً ، يـدل   

إلى قرطبة للعمل عند على ثقة الحكم بهذا اليهودي، كما أن حرص اليهودي على مجيئ زرياب 
عبد الرحمن بن الحكم، بالرغم من علمه بقدرات زرياب في مجال الغناء، وأنه سيكون منافسـاً  
قوياً له، وربما يضعف مكانته، دليل على إخالص ذلك المغنـي اليهـودي لهـذين الحـاكمين،     

  . وحرصه على التقرب منهما، وكسب ودهما
ها محمد بن عبد الرحمن إلى القاضي سليمــان بـن   شكا تاجر يهودي من مارده أمير: سادساً

أسود، ألنه أخذ جارية منه دون أن يسدد ثمنها أو يردها إليه فهدد القاضي األمير بالسـفر إلـى   
ـ 238-206(قرطبة إلبالغ والده األمير عبد الرحمن األوسط  إذا لـم يعـط   ) م852-822=هـ

إن عدم تهيب اليهودي من رفع تظلمه إلى  .)3(اليهودي حقه، فاستجاب األمير ودفع ثمن الجارية
القضاء، مع أن خصمه هو الوالي نفسه وابن حاكم األندلس، دليل على أن اليهود كانوا يعاملون 

  .فيها بالعدل، وال يتوقعون من حكامها وقضاتها إال اإلنصاف
ـ 247(يتحدث مؤرخ التيني عن حملة قام بها المسلمون سنة : سابعاً نـة  لفـتح مدي ) م861=هـ

  . )4(برشلونة، ويذكر أن اليهود ساعدوا المسلمين على دخول المدينة
فإذا صحت هذه الرواية فإنها تدل على أن اليهود الذين كـانوا يعيشـون تحـت حكـم     
النصارى في الشمال األسباني، كانوا يفضلون حكم المسلمين على النصارى، ومـن المؤكـد أن   

بناء على معلومات عن العدل والتسامح الذي ينعم بـه  هذا الموقف قد تكون لدى يهود برشلونة 
  . إخوانهم اليهود في األندلس
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حصل اليهود في األندلس على الحرية الدينية، ولم يجبروا على الدخول في اإلسالم، كما : ثامناً 
تُرِك المنصرون من اليهود في عهد الحكم القوطي يعودون إلى ديـنهم، إذ تـذكر النصـوص    

  . )1(أن حركة تَهود كبيرة قد حدثت بين المنصرين اليهود في بداية الحكم اإلسالمي الالتينية
سـنة   (HADRIAN)وقد أقلق ذلك النصارى خارج األندلس، فطالب هـدريان األول  

  . )2(من أساقفة األندلس الحد من نشر النفوذ الديني لليهود على طوائفهم) م785=هـ169(
وابن عذارى أن عبد الرحمن الداخل مر وهو في طريقـه إلـى    روى كل من ابن حيان: تاسعاً 

المغرب بأفريقية، وكان واليها حينئذ عبد الرحمن بن حبيب الفهري، وكان عنده يهودي قد خـدم  
مسلمة بن عبد الملك، وقد أخبر هذا اليهودي عبد الرحمن بن حبيب أنه سمع من مسـلمة بـأن   

ضفيرتين، فتمنـى عبـد   دلس اسمه عبد الرحمن وله لى األنقرشياً من بني أمية سوف يتغلب ع
، فلما جيئ بعبد الرحمن و نظر )3("فاتخذ ضفيرتين"الرحمن بن حبيب أن يكون هو ذلك الرجل، 

إنك إن قتلته فما هو به، : ويحك هذا هو، وأنا قاتله، فقال له اليهودي: "إلى ضفيرتيه قال لليهودي
ار الفهري يقتل الواصلين إليه من بنـي أميـة، ويأخـذ    ثم ص"، )4("وإن غُلبتَ على تركه إنه هو

  . )5("أموالهم، فهرب عبد الرحمن إلى القيروان
وواضح من خالل هذه الرواية أن اليهودي خذ َّ ل عبد الرحمن بن حبيب عن قتل عبـد  

ويذكر برويد في الموسوعة اليهودية، أن هذا اليهودي قد توجه إلـى األنـدلس   . الرحمن الداخل
  . )6(أصبح عبد الرحمن الداخل أميراً لها، فاتخذه عبد الرحمن مستشاراً له عندما

  . ولم أجد في المصادر اإلسالمية ما يشير إلى اتخاذ عبد الرحمن لهذا اليهودي مستشاراً له
هناك راهب نصراني من أصل ألماني يدعى بودو عاش في النصف األول من القـرن  : عاشراً 

لميالدي، وقد ارتقى في المناصب الكنسية حتى صار كاهناً فـي بـالط   التاسع ا/الثالث الهجري
الملك األسباني لويس التقي، ثم تشكك في عقيدته، والتقى بعدد من التجار اليهود الـذين كـانوا   
يترددون على بالط الملك، واقتنع بدينهم، وعندما قرر اعتناق اليهودية، احتـال علـى الملـك،    

أعلـن عـن   ) م838=هـ224(حتفال ديني لليهود في سرقسطة سنة وتوجه إلى األندلس، وفي ا
وقـد أزعـج ذلـك الحـدث     . اعتناقه اليهودية، وتسمى أليعازر، وتزوج يهودية من سرقسطة

وخاض بودو صراعاً فكرياً عنيفاً . النصارى في األندلس وغيرها، وزاد من شوكة اليهود عليهم
                                                           

(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.34.   
\J gً-?:  

A. G VEGA, UNA HEREJIA, JUDAIZANTE DE PRINCIPIOS DEL SIGLO, VIII, 
EN ESPANA, CIUDAD DE DIOS 153 (1941): 57.  

(2) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.160.  
(3) NtKM :ـ� ). رواM/ اb \o<=ن(، 29-28، ص3؛ ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م61، ص2اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، 
 . 29، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م (4)
 . 61، ص2اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، ج (5)
(6) BROYDE, SPAIN, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.485.  
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الرحمن األوسط يطالبه أن يكره النصارى فـي  ، وأرسل إلى أمير األندلس عبد )1(ضد النصارى
وفي سنـة . )2(بالده على اإلسالم أو اليهودية، وأن يعاقب بالموت النصارى الذين يرفضون ذلك

أرسل نصارى األندلس رسالة إلى إمبراطور فرنسا، وإلى األساقفة في مملكته ) م847=هـ233(
   .)3(يطالبونه، أن يطالب أمير قرطبة بتسليم بودو له

ونرى في توجه بودو إلى األندلس إلعالن يهوديته، وفي تجرئه على مطالبة األمير عبد 
الرحمن األوسط بتهويد النصارى، وفي المناظرات الفكرية والدينية بينهم وبين اليهود، مؤشـراً  
على عالقة حسنة لليهود بالسلطة، وعلى حرية دينية وفكرية منحتها السلطة اإلسالمية في العهد 

  . موي لليهوداأل
-822=هـ 238-206(ظهرت بين نصارى األندلس في عهد عبد الرحمن األوسط : أحد عشر

حركة غريبة، حيث قام عدد من الرهبان والنصارى المتحمسين بشتم اإلسـالم وسـب   ) م853
  . وذلك على أبواب المساجد وفي أوقات الصالة -محمد صلى اهللا عليه وسلم -الرسول 

ذلك للجلد أو القتل، لكن ذلـك لـم يـردعهم، واسـتمروا فـي       وقد تعرض من يفعل
وكان معظم نصارى األندلس يرفضون تصرفات هؤالء ". المنتحرون"ممارساتهم، فُأطلق عليهم 

المنتحرين ويستنكرونها، وقام عدد من األساقفة بدعوة من عبد الرحمن األوسط بعقد مؤتمر في 
لكـن  . )4(موضوع، وقرروا فيه رفض هذه األعماللمعالجة هذا ال) م852=هـ238(قرطبة سنة 

ـ 273-238(هذه األعمال تواصلت في عهد األمير محمد بن عبد الـرحمن   ) م886-852=هـ
فتعامل مع الذين يمارسونها بحزم، وتمكـن مـن القـبض علـى قائـد الحركـة إيلوغيـوس        

(EULOGIUS) ً5(وقتله، وقد أضعف ذلك أتباعه، إلى أن قضي على حركتهم تماما( .  
وفي أثناء معالجة النصارى المعتدليـن لهذا الموضوع، ولموضوعات عقديـة أخـرى،   

، رئيس طائفة النصارى (SERVANDO)عقدوا مؤتمراً آخر في قرطبة تحت قيادة سيرفاندو 
وقد ) م863=هـ249(أسقف مالقه، وذلك سنة (HOSTEGESIS)في قرطبة، و هوستجيسيس 

  . )6(مسلمين واليهودحضر هذا المؤتمر عدد من علماء ال
                                                           

(1) \L 5MQ0. NtKM C>�=E7.ا :  
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.69-80; BROYDE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, 
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(2) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.80.  
(3) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.80.  
  .ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.81-90؛ 243-242ا.HRe، ا.7=ر�M اHs.5?O، ص (4)
(5) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.87-90.  
(6) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.92.   
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والشك أن مشاركة اليهود في مؤتمر كنسي خاص بالنصارى لمعالجة موضـوع يهـم   
  . السلطة اإلسالمية، يدل على ثقة هذه السلطة باليهود، ويؤكد على عالقتها الحسنة بهم

ودارت الدنيا، ففي المؤتمر نفسه الذي شـرع  : "ويعلق آشتور على هذه المشاركة بقوله
تشريعات مضطهدة لليهود، يجلس اآلن فيه في منتصف القرن التاسع الميالدي يهود، في السابق 

  . )1("ويتخذون قرارات حول صحة التعاليم النصرانية، وما هو مطلوب لرفاهية الكنيسة
كان الحكام األمويون يختارون يهودياً من كل مدينة يوجد فيها اليهود ويوكلونه بجمع : اثني عشر

ـ 363(على قومه وتسليمها لهم، إذ يروي ابن حيان أنه في سنة  الجزية المفروضة ) م973=هـ
سـجل الحجـاج بـن متوكـل     ) "م976-961=هـ366-350(وأثناء حكم الخليفة الحكم الثاني 

، وذلك ألنهم األقدر على جمـع الجزيـة مـن أبنـاء     )2("اليهودي على قسامة قومه يهود أليسانة
  .لهم، وبإمكاناتهم الماديةجلدتهم، ولمعرفتهم بهم، وبواقع حا

وتحمل هذه اإلشارة أيضاً داللة على الثقة التي أوالها األمويون في األندلس لليهود، فهم 
ليسوا بحاجة إلى جباة مسلمين، يتولون هذه المهمة بأنفسهم، ولو الحظ األمويون تفريطـاً مـن   

وكلوا هذه المهمة لواحد مـن  وكالئهم، أو عدم تجاوب من اليهود الذين تجمع منهم الجزية، لما أ
  . اليهود

اعتمد بعض الخلفاء األمويين في األندلس على اليهود في تأدية أعمـال ومهمـات   : ثالثة عشر
-300) (الناصـر لـدين اهللا  (لصالح الدولة، ومن ذلك قيام الخليفـة عبـد الـرحمن الثالـث     

شبروط عمله في وقد بدأ ابن . بتقريب يهودي اسمه حسداي بن شبروط) م961-912=هـ350
، وذلك بعد أن ذاع صيته في قرطبة علـى  )م940=هـ329(بالط الخليفة طبيباً في حدود سنة 

إثر اكتشافه طريقة تركيب الدواء الذي صنعه أندروماكوس الكريتـي لإلمبراطـور الرومـاني    
نيرون من واحد وستين عنصراً، وصار يستخدم عالجاً في اإلمبراطورية الرومانية ألمـراض  

يرة، ثم فقدت طريقة تركيبه بمرور الوقت، وأصبح اكتشافها هم كثير من األطباء المسـلمين  كث
، (THERIACA)" التريـاق "، وكان الرومان يسمونه "الفاروق"وغيرهم، وقد سماه المسلمون 

هي التي مكنتـه  )4(ويبدو أن معرفة ابن شبروط باللغة الالتينية. )3("المخلص"وسماه أطباء اليهود 
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  . التوصل إلى طريقة تركيب هذا الدواء من
ثم وضعه الخليفة الناصر على رأس إدارة مالية، وهي في ما يبدو اإلدارة التي تعـرف  

، حيث تحدث عن منصبه في إحدى رسائله إلى ملك الخـزر كمسـؤول عـن    )1(اآلن بالجمارك
وال التي تجبـى مـن   وكان هذا المنصب مهماً ألن األم. )2(الدخل الصادر عن التجارة األجنبية

  . )3(السفن القادمة إلى األندلس والمغادرة منها، كانت تشكل مصدراً رئيساً لخزينة الدولة
وبالرغم من أهمية العمل الذي كان يؤديه ابن شبروط، إال أن الناصر لم يمنحـه لقـب   

والسبب في ذلك حسب تصوري أن الناصر أراد أن يستـفيد مـن  . وزير أو أي لقـب رسمي
واهب حسداي وال سميا من كونه ملماً بلغات أجنبية مختلفة، من دون أن يجعل فـي حكومتـه   م

وزيراً يهودياً أو موظفاً رسمياً كبيراً يشوه سمعتها الحسـنة، ويعرضـها النتقـادات جمهـور     
  . )4(المسلمين وفقهائهم

طي قسطنطين وعندما حدث التقارب بين القسطنطينية وقرطبة، أرسل اإلمبراطور البيزن
إلى الخليفة الناصر رسائل مع هدايا ثمينـة، واشـتملت   ) م959-945=هـ348-334(السابع 

عـن   (DIOSCORIDED)الهدايا على نسخة من الكتاب اإلغريقي الخاص بدايو سكوريدس 
األعشاب الطبية، وقد أثار الكتاب اهتمام الخليفة وطبيبه حسداي، وألنه لم يكن في قرطبة عـالم  

إلغريقية، طلب الناصر من قسطنطين السابع عالماً يتقن اإلغريقية ليقوم بترجمة الكتاب ضليع با
إلى اللغة الالتينية، ومنها تمت ترجمته إلى العربية بمساهمة حسداي، وكان هذا الكتاب أساسـاً  

  . )5(لتطور العلوم الطبية في األندلس
ار يعتمد عليه في بعض سفاراته وقد ازداد تقدير الخليفة الناصر لدين اهللا لحسداي، وص

إلى الممالك الفرنجية، ويصف ابن حيان إحدى المهمات الدبلوماسية التي كلِّف بها حسداي فـي  
وفيها عقد حسداي بن إسحاق اإلسرائيلي الكاتب، السـلم مـع   : "، فيقول)م939=هـ328(سنة 

ي ارتضـاها الناصـر   شنيير بن غيفريد اإلفرنجي، صاحب برشلونة وأعمالها، على الشروط الت
لدين اهللا وحدها، وأشخص حسداي إلى برشلونة لتقريرها مع شنيير، صاحبها، واتفـق أن جـاء   
األسطول المتحرك من مرسى المرية، عقب رجب من هذه السنة مع إبراهيم بن عبـد الـرحمن   
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ه من الباجي، على مدينة برشلونة، يوم الجمعة، لعشر خلون من شوال، فعرفهم حسداي بما عقد
. سلم شنيير، صاحبها، واستكـفهم عن حربه، فرحل األسطول عن مرسى برشلونه مـن يومـه  

ودعا حسداي عظماء برشلونه إلى طاعة الناصر لدين اهللا وسلمه، فأجابه جماعة من ملـوكهم،  
كلّة بنت بريل المملّكة على وقومها من ] ر[وسلكت قر ... منهم ُأنْجة، أحد عظمائهم، ودار قراره

اإلفرنج، سبيل أنجة هذا في سلم الناصر لدين اهللا فأرسلت إليه برناط اإلسرائيلي، ثقتها بغرائـب  
من طرائف بلدها المستحسنة فقبلها الناصر لدين اهللا منها، وكافأها بأنفس منها وأكرم رسلها، ثم 

دة منهـا  قدم حسداي بن إسحاق اإلسرائيلي على الناصر لدين اهللا من برشلونة في عقب ذي القع
بعد أن أحكم ذلك كله، ومعه غدمار رسول شنيير، على الشروط التي اشـترطها  ] هـ328سنة [

  ).1( ..."عليه
، إلى جليقية، لعقد صـلح  )م941=هـ328(ثم بعثه الناصر في جمادى اآلخرة من سنة 

، وإطالق سراح محمـد بـن هاشـم التجيبـي     )م951-930=هـ340-318(مع رذمير الثاني 
وقد نجح حسداي في مهمته التي شارك فيهـا عـدد مـن األسـاقفة     . اك منذ سنتينالمأسور هن

  . )2(النصارى، أرسلهم الناصر في ما بعد بناء على طلب التجيبي
وتولى إبرام ذلك وإقامة حدوده حسداي ابـن  : "وعن معاهدة الصلح هذه يقول ابن حيان

لوجوه، وارتفعت به الحرب بين أهل إسحاق اإلسرائيلي، المقيم بحضرة رذمير، فتم على أصلح ا
  .)3()الملتين

وعندما تعرضت مملكة ليون لهجمات المسلمين المتكررة، بعد وفاة ملك ليون راميـرو  
 ام ملكهــا الجديــد أوردونيــو الثالــث، قــ)م950=هـــ339(ســنة  (RAMIRO)الثــاني 

(ORDONIO)  يفـة  ، مقترحـاً علـى الخل  )م955=هـ344(بإرسال مبعوثين إلى قرطبة سنة
وفـداً إلـى أوردونيـو    ) م956=هـ345(الهدنة فوافق الناصر على هذا االقتراح، وأرسل سنة 

. الثالث برئاسة محمد بن حسين ومشاركة حسداي بن شبروط، لالتـفاق على شـروط الهدنـة  
وانتهت المفاوضات بسرعة، وعاد مبعوثا الخليفة برفقة مبعوثين من الملك النصـراني ومعهـم   

ة، وكانت الشروط مرضية للخليفة، فتم توقيع المعاهدة، وعاد مبعوثـا أوردونيـو   مسودة المعاهد
  . )4(الثالث إلى بلدهم

ثم قام أمير قشتالة بعقد هدنة مع الخليفة، وقبل أن ينعم النصارى في الممالك النصرانية 
                                                           

�²²ـ  (1) ،m@²²7-0.²²=ن، ا>b \²²oب5ا hN²²�Ko U²²K7J�²² ف .، اL S²²->-eyو S�@²²:. ²²=ونn7.=o ،=7>0.=²²T .و م H�>?آ²²`ر. r@²²�
 . 455-454، ص)م1979ا.5L  ،/;=-�1. HoNnر5M، ا.5In0 اH?=@8O(و�<Nه0=، 

 . 157آy ،/1>e=ر�M ا.DK=رى ;H اm.5?O، ص (2)
�ـ (3) ،m@7-0.467، ص5ا. 
  ؛221، ص2اFJ \oارى، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (4)

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.176-177.   
NtKM :51ون، ج] \o143، ص4ا . 



 

119

في ربيع في شمالي األندلس بالراحة والهدوء دب الخالف بينهم، إذ مات الملك أوردونيو الثالث 
الذي كان ابناً لراميرو الثاني  (SANCHO)، وخلفه أخوه سانشو األول )م957=هـ346(سنة 

أميرة نافـار أخـت غارسـيا ملـك      (TERESA)ولكن من زوجته الثانية، وكانت أمه تيريزا 
ورفض الملك الجديد لليون االعتراف بالمعاهدة المعقودة بين الخليفة وأوردونيو الثالث، . )1(نافار

ـ 346(ولهذا شن المسلمون حملة جديدة على مملكة ليون في سـنة   وظهـرت  . )2()م957=هـ
معارضة ضد سانشو بين نبالء ليون، وادعى معارضوه بأنه ليس مؤهالً للحكم بسـبب بدانتـه   

وهـرب  . )3()م958=هـ347(المفرطة التي أورثته الغباء، وتآمروا عليه وخلعوه في ربيع سنة 
وكانت هذه الملكـة  . )4(دينة بنبلونة حيث تعيش جدته الملكة تودا النافاريةاألمير المخلوع إلى م

مشهورة بسبب حربها مع خالفة قرطبة، وقد عزمت على إعادة حفيدها إلى العـرش بمسـاعدة   
عدوها السابق الخليفة عبد الرحمن الناصر، وطلبت من قرطبة تقديم المساعدة لسانشو، والـدعم  

وسر الخليفة من هذا الطلـب، إذ وجـد فيـه    . )5(ى حفيدها في ليونالعسكري ضد المتآمرين عل
فرصة لفرض شروطه على تودا، واختار حسداي بن شبروط لنقل شروطه التي يشترطها مقابل 
تلبية طلباتها، وهي أن تحضر لمقابلة الخليفة، إضافة الستعدادها للتنازل للمسلمين عـن عشـرة   

نجح حسداي في مهمته، ووافقت تـودا علـى شـروط    وقد . مدن محصنة على حدود األندلس
الخليفة، وجاءت مع حفيدها سانشو إلى قرطبة، وكان معها حاشية كبيرة من النـبالء والكهنـة،   

، وظل سانشو يخضع للعـالج  )م959=هـ347(ووقعت االتفاقية بين خليفة األندلس وتودا سنة 
  . )6(ا كان قبل مرضهعلى يد حسداي بن شبروط إلى أن عاد رشيقاً وذكياً مثلم

توجهت قوات عبد الرحمن الناصر إلى ليون، وكان معهـم  ) م959=هـ348(وفي سنة 
سانشو، وهرب أوردونيو الرابع إلى أشتوريه، وصمدت ليون عاصمة المملكة النصرانية لبعض 
الوقت، ولكنها سقطت في أيدي المسلمين الذين سلموها إلى سانشو حسـب االتفـاق فـي سـنة     

  . )7(، وحصل المسلمون على الحصون العشرة)م960=هـ349(
                                                           

(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.172. 
(2) DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.611.  
(3) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.177.   

 DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.611.   
NtKM :ـ� ،N@n.51ون، ا] \o143، ص4ا . 
(4) DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.611. 

 ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.177.  
(5) DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.611; ASHTOR, THE JEWS, 

VOL.1, P.178;  
�ـ ،/;g6.ة اNa=b /@WN} ،X.=8170، صNtKM ، :ـ� ،N@n.51ون، ا] \o143، ص4ا . 

(6) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.178-180.   
NtKM :ـ� ،N@n.51ون، ا] \o143، ص4ا . 
(7) DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.612; ASHTOR, THE JEWS, 

VOL.1, P.180.   
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وقد ابتهج يهود قرطبة وعموم األندلس كثيراً بهذا الحدث، إذ عدوه انتصاراً دبلوماسـياً  
وقد عبر عن مشاعرهم الشاعر اليهودي دونـاش بن لبـرط الـذي كـان يحظـى     . )1(لحسداي

  . )2(ام به حسدايبالرعاية من حسداي، حيث كتب قصيدة بالعبرية يمجد فيها ما ق
لقد اعتمد الخليفة الناصر على حسداي في مفاوضاته مع ملوك النصارى بسبب حنكتـه  

فرمى العلج رذمير بحسداي هذا، وهو واحد العصر، الـذي ال  : "التي يعبر عنها ابن حيان بقوله
  .)3("يعدل به خادم ملك، في األدب وسعة الحيلة، ولطف المدخل وحسن الولوج

ة األهم التي تميز بها حسداي، وجعلت الخليفة يعتمد عليـه، ويكلفـه بتلـك    ولكن الصف
المهمات الدبلوماسية، هي تمكنه من لغات عدة، إذ كان يجيـد العبريـة والعربيـة والالتينيـة     

وتظهـر  . )5(، إضافة إلى اإلغريقية التي تعلمها على يد الراهب البيزنطـي نيقـوال  )4(واألسبانية
أسندها الخليفة لحسداي، صحة ذلك، إذ كان يرسـله فقـط إلـى البلـدان     طبيعة المهمات التي 

األجنبية، وجعله مسؤوالً عن شؤون التجار األجانب، وتلك مهمات يتطلب إتقانها إحاطة بلغـات  
  .أجنبية عدة

ولوال هذه القدرة اللغوية، لما كُلِّفَ حسداي بمهمات من السهل أن يجـد الخليفـة بـين    
ا، فالمسلمون في عهد الناصر لم يكن ينقصهم الجرأة والشـجاعة والـذكاء   المسلمين من يقوم به

وقد كُلفوا أيضاً بسـفارات  . )6(والحنكة وغيرها من الصفات التي يجب أن يـتحلى بها السفراء
إلى تلك البلدان ونجحوا في أدائها، وقد الحظنا في سفارة الناصر إلى أوردونيو الثالـث، التـي   

وقد أظهر يحيى بن الحكم، الملقب . )7(ه جعل فيها محمد بن حسين رئيساًشارك فيها حسداي، أن
بالغزال قدرة فائقة في هذا المجال، وذلك قبل نحو قرن ونصف من عهد الناصر، حيث نجح في 

، أثناء حكـم  )م812=هـ197(عقد هدنة بين األمويين والفرنجة لمدة ثالث سنوات، وذلك سنة 
، وقد )9("فأعجبه حديثه، وخف على قلبه"قام بسفارة إلى ملك الروم  ، كما)8(األمير الحكم الربضي

                                                                                                                                                                          
NtKM :ـ� ،N@n.51ون، ا] \oـ143، ص4ا� ،/;g6.ة اNa=b ،/@WN} ،X.=8 70، ص1؛. 
(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.180; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS 

VOL.2, P.612.  
(2) NtKM:  

 DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.612; ASHTOR; THE JEWS, VOL.1, 
P.256, 259;  

 .J29-30@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص
�ـ (3) ،m@7-0.466، ص5ا. 
 ,DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2؛  207ا.²²w`اHy، ا.<²²I`د ;H²² ا.N²²�0ب، ص (4)

P.610.  
(5) NtKM :ء، ص=@?Oن ا`>J ،/n@>أ� Hoأ \o؛ 494اASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.168-169.  
(6) KMNt :ا.�<�، م rE? ،يN-0.ب ص258، ص2اN�0.ا H; د`I>.ا ،Hyا`w.207؛ ا . 
(7) NtKM :ـ� . 221، ص2اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، 
 (8)NtKM :ب، صN�0.ا H; د`I>.ا ،Hyا`w.ص 207ا ،/>Lg8qت ا=b`7E.ا ،`KM129-128؛ ر . 
 . 258، ص2ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م (9)



 

121

نقل المقري عن ابن حيان طرائف تبين ما تحلى به الغزال من خلق وعفة وسرعة بديهة وذكاء 
  . )1(وحنكة ومرونة لتحقيق األهداف التي سافر من أجلها

فيد من كونه موظفاً كبيراً ترك الخليفة عبد الرحمن الناصر حسداي بن شبروط يست: أربعة عشر
مقرباً من حاكم أعظم دولة في ذلك العصر، وذلك في خدمة اليهود خارج األندلس، إذ كان على 
اتصال دائم باليهود في عدد من األقطار، يراسلهم، ويتساءل عن أخبارهم، ويتلقى منهم الرسائل، 

  . ويحاول أن يتدخل عند رؤساء وملوك بلدانهم ليحل مشكالتهم
  د وصلته رسالة من يهود جنوب إيطاليا، يشرحون له فيها سـوء أوضـاعهم تحـت    فق

وبالرغم من أن كاتبي الرسالة لم يطلبوا من حسداي أن يفعل لهم شـيئاً، إال  . )2(الحكم البيزنظي
أنه انتهز فرصة البعثة التي عزم الخليفة الناصر على إرسـالها إلـى اإلمبراطـور البيزنطـي     

والرسالتان منشورتان . ، وقام بتحميل مبعوثي الخليفة رسالتين)م948=هـ347(قسطنطين السابع
  . )3(بالعبرية، وهي اللغة التي يعتقد أن ابن شبروط قد كتبهما بها

ويبدو أنه استأذن الخليفة قبل أن يكتبهما، فأذن له على أن يكتـب بالعبريـة، وباسـمه    
  . إليه باسم الدولة اإلسالميةشخصياً حتى ال يفهم اإلمبراطور أن الرسائل موجهة 

، ويطلـب فيهـا حسـداي أن    )4(وكانت واحدة من الرسالتين موجهة إلى إحدى النبيالت
تتصرف بالنيابة عن اليهود، ولصالحهم، ويناشدها بعدم إجبارهم على فعل شيئ ضد رغبـتهم،  

هـا للتعامـل   واقترح أن تقوم متلقية الرسالة بوضع اليهود تحت حمايتها، وأن تعين أحد موظفي
معهم، وذكر أنه يستطيع أن يفعل الخير للنصارى الساكنين في األندلس، وأنه في الواقع يفعـل  

  . )5(ذلك سلفاً
أما الرسالة األخرى فهي موجهة إلى اإلمبراطور قسطنطين السـابع، وهـي لألسـف    

، "في عـاله  الملك العظيم الممجد" مشوهة وغير واضحة، ولم يسلم منها إال عبارات التبجيل مثل
                                                           

 259-258، ص2ن، م. م (1)
(2) J. MANN, TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY, VOL.1, P.23-24;   

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.183-184.  
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VOL.1, P.12-13; 
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.188.  

(4) Hأة هN0.ا hFا.�0ر[<\ أن ه \L 5دJ 5-7nM  =K>1>ه)HELENA (      ،Vo=²s.ا H²�?Q>@.²`ر اWاN@Lqا m?=²L9² روKo
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VOL.1P.12-13; 
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.188-189;   
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  . )1(إضافة إلى جملة يبين فيها لإلمبراطور أن الرسالة التي أرسلها للخليفة قد أسعدته كثيراً
وخالل عهد قسطنطين السابع تم تخفيف الضغط على اليهـود، بحيـث كـان بوسـعهم     

  . )2(ممارسة طقوس دينهم سراً، وهذا يعني أن رسائل حسداي قد حققت بعض أهدافها
اليهوديتين في العراق، وانتقل المركـز   (**)وبومبيديتا (*)مدرستي سوراوعندما انهارت 

الثقافي والديني لليهود إلى األندلس، توالت الرسائل من رؤساء وأحبار يهود العراق إلى حسداي 
بن شبروط، يستغيثون به، ويتوسلون إليه بطريقة مهينة، لكي يرسل إليهم دعماً مادياً يسد حاجة 

تين المدرستين، إذ أصابهم الفقر والجوع بعد انقطاع المعونات التي ترسل إلـيهم  المعلمين في ها
  . )3(من يهود األندلس والعالم

ولم يقصر حسداي في إرسال األموال إلى أحبار العراق، فجازاه أحبار مدرسة بومبيديتا 
أي رأس العرش، وهـو لقـب عظـيم عنـدهم ال      (RESH KALLA)بمنحه لقب ريش كاال 

  . )4(ونه إال لصاحب فضل كبير وعلم غزيريمنح
وأرى في سماح الناصر لحسداي باالستفادة من منصبه في حدمة اليهود خارج األندلس 

  .دليالً  واضحاً  على التسامح الذي لقيه يهود األندلس من السلطة اإلسالمية في العهد األموي
نبية، ومن مكانته فـي  كما أفاد حسداي بن شبروط من موقعه كمسؤول عن التجارة األج

ومثال ذلك . بالط الخليفة، في جمع معلومات عن اليهود في البلدان األخرى، وفي التواصل معهم
، فأخذ يبحث ويتقصـى  )5(يهود الخزر الذين علم حسداي من خالل التجار عن وجود مملكة لهم

معلومات مهمة عن أخبار هذه المملكة، ويسأل مبعوثي الملوك إلى قرطبة، حتى تمكن من جمع 
، وتلقى منه رسالةً تعرف بمملكة الخزر، وكيف تهود كثير مـن  )1(، وقام بمراسلة ملكها)6(عنها

                                                           
(1) J. MANN, TEXTS AND STUDIES IN JEWISH HISTORY AND LITERATURE, 

VOL.1, P.12-13;   
ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.190.  
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  .)2(سكانها
أتاحت السلطة اإلسالمية في األندلس لليهود وخصوصاً في عهـد عبـد الـرحمن    : أربعة عشر

األندلس، فبعد أن كـان  الناصر وخلفائه، أن يشاركوا في النهضة العلمية والفكرية التي شهدتها 
اهتمامهم مقتصراً على الجوانب الثقافية والدينية فقط، صارت لهـم اهتمامـات لغويـة وأدبيـة     

  . )3(وفكرية
وقد أسهم حسداي بن شبروط بدور كبير في تشجيع اليهود وجذبهم إلى سـفينة الفكـر   

طة في عهدي الناصـر  واألدب التي يقودها المسلمون، معتمداً في ذلك على عالقته الحسنة بالسل
، فقد جعله الناصر رئيساً لكل يهود األندلس، وظل كذلك إلـى  )المستـنصر باهللا(والحكم الثاني 

عهد الخليفة المستنصر باهللا، ومكنته الدولة من جمع ثروة كبيرة من خـالل وظيفتـه ومهماتـه    
ــم     ــي دع ــال ف ــاه وم ــن ج ــه م ــي ل ــا أعط ــف م ــتطاع أن يوظ ــية، فاس   الدبلوماس

اليهودية، حيث أخذ يقلد األمراء المسلمين الذين دعوا العلماء واألدبـاء إلـى مجالسـهم،    الثقافة 
  . )4(وجعلوها منتديات للعلم والفكر واألدب

لقد تدفق المبرزون من المثقفين اليهود إلى مجلس حسداي، فوجدوا لديه التشجيع المادي 
، التي نمـت وتطـورت، ومهـدت    والمعنوي، وقد أثر ذلك بمرور الوقت على الثقافة اليهودية

  . )5(لظهور العصر الذي سماه اليهود العصر الذهبي للثقافة اليهودية
استمرت العالقة الحسنة بين اليهود والسلطة بعد وفاة عبد الرحمن الناصر، وظلت : خمسة عشر

فقد ظـل حسـداي يشـغل فـي عهـد      . كذلك حتى انقضاء عصر الخالفة األموية في األندلس
المنصب الذي شغله في عهد الناصر، وظـل يقـوم   ) م976-961=هـ360-350(المستنصر 
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(3) DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.613;ASHTOR, THE JEWS, 

VOL.1, P.243;   
NtKM :ص ،XLOت ا=-@W ،Hs.5?O5 اJ=�89ء، ص=@?Oن ا`>J ،/n@>أ� Uoأ \o498؛ ا . 
  ؛ 398، 382-380، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م (4)

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.613;  
 H. BEINART, GORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA VOL.5, P.963.  
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  . )1(بالمهمات الدبلوماسية نفسها، إلى أن توفي في نهاية عهد المستنصر
وقام المستنصر باستخدام يهودي آخر، هو إبراهيم بن يعقوب اإلسرائيلي الطرطوشـي،  

لمقابلة البابا ) م961=هـ350(ما سنة وقد كلفه بسفارات عدة، أهمها تلك التي اتجه فيها نحو رو
 األولـى سـنة  . األلماني أوتـو األول وأرسله في سفارتين إلى اإلمبراطور . يوحنا الثاني عشر

  . )2()م972=هـ362(، والثانية سنة )م965=هـ351(
كما كلفه المستنصر برحلة جغرافية إلى أوربا الوسطى والشرقية، لجمع معلومات عـن  

، وقد أدى هذه المهمة بنجاح، وعاد بمعلومات قيمة، اعتمد عليها البكـري  )3(تلك البالد وسكانها
  . )4(وغيره عندما كتبوا عن تلك البالد

وفي أواخر عصر الخالفة، قام المنصور بن أبي عامر بتعيين صانع الحرير اليهـودي  
نحـت  يعقوب بن جاو رئيساً للطوائف اليهودية في األندلس، ومنحه السـلطات نفسـها التـي م   

  . )5(لحسداي بن شبروط في عهد الناصر
وهناك إشارة إلى قيام يهودي بتأليف كتاب في تربيب العسل، وإهدائه للمنصور بن أبي 

وهي تدل على أن مثقفي اليهود في ذلك الوقت كانوا يحرصون علـى التقـرب مـن    . )6(عامر

                                                           
 ؛498؛ اo\ أHo أ�<@J ،/n<`ن اO?@=ء، ص5J=�89 اW ،Hs.5?O@-=ت اXLO، ص (1)

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.613.  
(2) yا`w.ب، صاN�0.ا H; د`I>.ا ،H208 . 
(3) ELI DAVIS, TORTOSA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1268.   
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  . السلطة
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  المبحث الثالث

  اليهود والسلطة في عصر الطوائف
  

صراعاً عنيفاً علـى السـلطة، أدى إلـى    ) م1008=هـ399(ندلس بعد سنة شهدت األ
انحالل الخالفة، ونشوء دويالت متنافسة يحكمها ملوك ينتمون إلى أصول عربية أو بربريـة أو  

  . )1(صقلبية، وقد أطلق عليهم ملوك الطوائف
فـيهم  وتضرر من هذا الصراع وال سيما في بداياته األولى جميع سكان األندلس بمـن  

اليهود، وكان سكان قرطبة هم األكثر تضرراً، إذ صارت مدينتهم ساحة حرب ألولئك المتنافسين 
على الحكم، وتعرضت مرات عدة لسيطرة البربر، ولسيطرة النصارى األسبان الذين استعان بهم 

ـ  ر أهل قرطبة لقتال البربر، فدخلت جيوش األسبان قرطبة وعاثت فيها فساداً، وكذلك فعل البرب
  . 2)(عندما سيطروا عليها

وفي رسالة بعث بها أحد يهود قرطبة إلى تاجر يهودي يدعى أبو الفرج جوزيـف بـن   
يعقوب بن عوقل، ووجدت في جنيزة القاهرة، يتحدث ذلك اليهودي عن الدمار والجوع الذي حل 

يقيـا  بجميع سكان قرطبة، أثناء الحصار الذي فرضه عليهم منافسون على الحكم من شـمال أفر 
أن أحد وزراء "، ومن الطريف أن نذكر )3(، واستمر نحو ثالث سنوات)م1010=هـ401(سنة 

المنصور كان يرى في منامه يهودياً يمشي في أزقة الزاهرة بخرجه على عنقـه وهـو ينـادي    
  . )4("خروبش خروبش، فسأل المعبر عن ذلك، فأخبره باقتراب خرابها

ر من يهود قرطبة وغيرها من مناطق األندلس التي لقد أدت هذه الحروب إلى هجرة كثي
الثـاني عشـر   /ويذكر كاتب يهودي عاش في القرن السـادس الهجـري  . )5(امتد إليها الصراع

الميالدي أن العديد من اليهود القرطبيين هاجروا إلى طليطلة وإلى سرقسطة، وأنه حتـى فـي   
 جروا إليها طوائف منفصلة خاصةعصره كان نسل أولئك المهاجرين يشكلون في المدن التي ها

  . )6(بهم

                                                           
(1)   5²KJ v².ذ C>�=Ey NtKM :     ²ـ��²ـ    314-1، ص3اF²J \²oاري، ا.@<²=ن ا.N²�0ب،  ،N²@n.²\ [5²1ون، اo149، ص4؛ ا-

155 . 
(2) NtKM :ـ� ،N@n.51ون، ا] \o؛ 151، ص4اASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.20 
(3) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.20. 
 . 65، ص3اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (4)
(5) DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P, 622-623 ; ASHTOR, THE JEWS, 

VOL.2, P.28-29.  
(6) \J gً-?:ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.29. 
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وعرف من مهاجري قرطبة عدد من المثقفين اليهود، منهم الشاعران إسحاق بن خلفون، 
  . )1(وأبو زكريا حنيجة، اللذان هاجرا إلى طليطلة

وقد أصاب التشتت كثيراً  من المهاجرين، بابتعادهم عن أسرهم وعائالتهم، وقـد عبـر   
كما عبـر  . إن الزمن قد جعله وحـيداً : ن عما حل به بعد هجرته بقولهأحد الشعراء المهاجري

  :عن معاناته في رحلته الطويلة وهو يبحث عن مكان آمن، بقوله
  .)2(كما لو أنهمـا مسـطرتي قيـاس   

  
ــدمي     ــه األرض بق ــت وج ــد قس   لق

وتكشف قوائم الجنيزة الخاصة بتوزيع الصدقات من قبل يهود مصر عن وصول عـدد    
األندلس إليها خالل تلك الفتنة التي أعقبت سقوط الخالفة في األندلس، إذ تحتوي هـذه   من يهود

الرجـل القـادم مـن    "، أو "اليتـيم األندلسـي  "، أو "الشاب األندلسي"القوائم على إشارات مثل 
  . )3("األندلس

ا وكان لإلمارات والممالك األسبانية نصيب وافر من المهاجرين اليهود، الذين وجدوا فيه
فرصاً كثيرة للكسب، حيث كانت تفتقر إلى الحرفيين الماهرين، والتجار القادرين على اسـتيراد  

  . )4(المنتجات المصنعة من األندلس وغيرها من الدول اإلسالمية
أوائـل  /ويشير العديد من الوثائق األسبانية التي تعود إلى أواخر القرن الخامس الهجري

يهود أندلسيين استقروا في تلك اإلمـارات، وملكـوا المـزارع     القرن الثاني عشر الميالدي إلى
 SANCHO ALوالعقارات، وإلى أن عدداً منهم قد عمل في بالط ملك نافار سانشو المـايور  

MAYOR )395-427وذكرت بعض عقود البيع المحررة في مملكة . )5()م1035-1004=هـ
اء عربية ليهود تدل على أنهم الحادي عشر الميالدي أسم/مملكة ليون في القرن الخامس الهجري

  . )6(مهاجرون جدد، أو أبناء مهاجرين من األندلس
لقد دفع تيار الهجرة اليهودية الذي خرج من قرطبة، بشاب يهودي يدعى صاموئيل بـن  

ـ 404(إلى مالقه، فوصلها سنة) بن نغدلهإسماعيل بن يوسف (جوزيف هاليفي  ، )7()م1013=هـ
حياة يهود األندلس في عصر الطوائف، وكذلك على الصراع بين وكان لهذا الشاب أثر كبير في 

                                                           
(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.29.  
(2) IBID, VOL.2, P.30.  
(3) IBID, VOL.2, P.30. 
(4) N²²tKM :  ،5²²0bأ H²²1J"   U�²²8`.²²`ر اDn.ل اg²²] بN²²�0.وا m.5²²?Oا H²²; ²²`دI>.²²1/ "اRL H²²; /²².=-L ، :  /²²;=-�.َا;²²=ق ا

  ؛72، ص)مM=L1997`-هـNeL ،-1418م17دو./ اLq=رات، ا.Ks/ ا.sL=6/، ع(وا.N7اث، 
IBID, VOL.2, P.31.  

(5) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.30-31.  
(6) IBID, VOL.2, P.33.  
  ؛J39@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص (7)

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.623, 625; 
 ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.97-98.  
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  . دول الطوائف في عصره
، وكان أبوه قـد  )م993=هـ383(وقد ولد إسماعيل بن نغدله في قرطبة في ربيع سنة 

وتلقى ابن نغدله تعليمه التلمودي في قرطبة بمدرسة الحبر حنـوخ بـن   . هاجر إليها من ماردة
، وتمكـن  )1(على يد كبير النحويين اليهود في عصره يهودا حيوج موسى، ودرس النحو العبري

من األدب العبري والعربي، وأصبح قادراً على نظم الشعر بالعبرية والعربية، كما تضـلع مـن   
علم الفلك والهندسة والمنطق، وقرأ القرآن الكريم وعدداً من كتب الفقهاء المسلمين، وَألَم ببعض 

  . )2(نجيلدراسات النصارى عن اإل
استقر إسماعيل في مالقه، واكتسب رزقه من محًل صغير كان يبيع فيه التوابـل، وقـد   
طلبت منه جارية أن يكتب لها خطاباً ترفعه إلى أمير غرناطة حبوس بن ماكسـن، فكتبـه لهـا    
وعندما وصل الخطاب إلى وزير حبوس أبي العباس بن العريف، أعجب بالخط واألسلوب الذي 

ل عن كاتبه، وعرف أنه إسماعيل، وأن دكانه يقع بالقرب من البيت الـذي كانـت   كتب به، وسأ
قابل الوزير أبو العباس إسماعيل، فازداد به إعجاباً، وعرض عليـه أن  . عائلة الوزير تسكن فيه

يعمل مساعداً له في خدمة أمير غرناطة حبوس، فوافـق إسماعيل ورحل معه إلـى غرناطـة،   
  . ألموال الدولة حيث عينه الوزير جابياً

وقد حقق إسماعيل نجاحاً في جباية األموال، وكسب ثقة الوزير، وصار بإمكانه تعيـين  
وعندما علم باتهام يهود مالقه لقاضيهم الحبر يهودا، ونشـوب  . )3(موظفين يساعدونه في مهمته

فجاء يهودا  شجارات بينهم نتيجة لذلك، قام بدعوته للعمل معه في جباية األموال لدولة غرناطة،
  . )4(وأوالده وعملوا مع إسماعيل في هذه المهنة

جنى ابن نغدله أمواالً كثيرة من هذه الوظيفة، لكنه كسب معها كره كثيـر مـن يهـود    
غرناطة، الذين وجدوه متسلطاً، يأخذ منهم فوق ما يطيقـون فـي سـبيل أن يظهـر قدراتـه      

كما كرهوه أيضاً ألنهم رأوا أن يهودياً من  .للمسؤولين، ولكي يبقي لنفسه جزءاً من هذه األموال
أهل غرناطة أولى من شخص غريب عنهم بهذه الوظيفة، وألنه عين معه لجباية األموال يهـوداً  

  . غرباء عن غرناطة
وقرر يهود غرناطة أن يضعوا حداً لوجود إسماعيل في مهنته المرهقة والمهينة لهـم،   

                                                           
(1) .5K.ا H; د`I>.5، ا>R0.5 ا@Jص ،m39 ؛  

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.391; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, 
P.623. 

  ؛439-438؛ اo\ ا.�6<�، اW=bq/، ص265-264، ص3اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (2)
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.623.  

(3) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.52, 56-57;  
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.622-623; 

 . J39-40@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص: {=رن
(4) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.58.  
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يراً من تجاوزاته وطرقه غير المشروعة لتحقيـق الغنـى   فكتبوا فيه تقارير عدة، كشفوا فيها كث
وقـد  . الفاحش الذي وصل إليه، ورفعوا هذه التقارير إلى شخصيات متنفذة في حكومة غرناطة

أثبت التحقيق مع إسماعيل صحة ما جاء في التقارير، فـتم اعتقالـه وأدخـل السـجن، سـنة      
تئجار أشخاص قتلوا الحبـر يهـودا   وفي الوقت نفسه قام يهود غرناطة باس). م1020=هـ411(

وابن أخيه، ثم أطلق سراح إسماعيل بعد مدة قصيرة، ولكن فرضت عليه غرامة كبيرة، وجـرد  
وقد تلقى على إثر ذلك رسالة شعرية ونـثرية من صديقه إسـحاق بـن حلفـون،    . من منصبه
  . )1(يواسيه فيها

ل الكثير الـذي تبقـى   ظل إسماعيل في غرناطة بعد خروجه من السجن يعيش على الما
معه بعد دفع الغرامة، ويأمل ويحاول أن يعيده الوزير إلى وظيفته، وقد تحقق أملـه، إذ أعـاده   

مسؤوالً عـن جمـع   ) م1027=هـ418(الوزير إلى وظيفته، وظل يرفعه إلى أن جعله في سنة 
  . )2(الجزية من كل اليهود في إمارة غرناطة

ولده األكبر مكانه، ولم يكن الولد مهتماً بوظيفتـه  توفي الوزير أبو العباس فعين حبوس 
واستغل إسماعيل ذلك وصار يقابل حبوس نـيابة عنه، ويظهر بدهاء خبرته وقدراته، إلى . كأبيه

فشغل هذا المنصب في أوائل العقد الثالث . أن أصدر حبوس أمراً بتعيين إسماعيل وزيراً للمالية
ك أصبح إسماعيل بن نغدله أول يهودي في األندلس يتقلد من القرن الحادي عشر الميالدي، وبذل

  .)3(منصب الوزارة
وقد تحدثت المصادر اإلسالمية عن إسماعيل بعد أن أصبح وزيـراً، وذكرتـه باسـمه    
العربي الذي عرف به بين المسلمين، وكان من عادة اليهود والنصارى في األندلس أن يحملـوا  

  . )4(يعرفون به بين قومهم اسماً عربياً إضافة إلى اسمهم الذي
إسـماعيل بـن   : "وقد اختلفت هذه المصادر في ضبط اسمه فالشـنتريني يقـول عنـه   

وابـن سـعيد األندلسـي    . )6("إسـماعيل بـن الغـزال   : "، وصاعد األندلسي يقول)5("النغريلي
: ول، وابن الخطيب يق)8("إسماعيل بن نغزالة: "، وابن عذارى يقول)7("إسماعيل بن نغرلة :"يقول

: ، والمقـري يقـول  )1("إسماعيل بن نغزلـة :"و ابن خلدون يقول )9("إسماعيل بن نغرالة: "وليق
                                                           

(1) IBID, VOL.2, P.59.  
(2) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.61.  
  ؛31-30اJ N>LO@5 ا�، ا.7@<=ن، ص (3)

IBID, VOL.2, P.64-65; H. BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA, JUDAICA 
VOL.7, P.852.  

(4) ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.145. 
 .764-761، ص2، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق (5)
 .W90@-=ت اXLO، ص (6)
 . 133-132ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، ص (7)
 . 264-261، ص3ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (8)
 .230، ص2أ0J=ل اgJOم، ق (9)



 

130

  . )2("إسماعيل بن نغدلة"
والظاهر أن عدم إحاطة معظم المؤرخين المسلمين بأصل ومعنى التسـمية فـي اللغـة    

ي أطلقه وأصل التسمية في رأيي يعود إلى اللقب الذ. العبرية قد أسهم في وقوعهم في هذا الخطأ
والكلمة عبرية تعني حاكم، أو آمر، أو قائد، )     (إسماعيل على نفسه، وهو ناغيد 

  . )3(أو أمير
وهذا يعني أن المقري كان األقرب إلى التسمية الصحيحة عندما نسب إسماعيل إلى لقب 

في ضبط  وقد أشار الشنتريني إلى هذا اللقب بالرغم من عدم توفقه. )4("ابن نغدله: "، فقال"ناغيد"
معناه " وتسمى من خططهم الشرعية بالناغيد: "االسم عندما سماه ابن النـغريلي، حيث يقول عنه

وفي . )5("المدبر بالعربية، خطة تحاماها قدماؤهم، وتطأطأ عنها قديماً زعماؤهم، اجترأ هو عليها
سـم هـو   فإذا كان من صلة بين االسم وبين اللقـب فـاألقرب أن اال  : "ذلك يقول إحسان عباس

  ".أو الناغيدله" الناغيدلي"
وأرى أن إسماعيل كان يعرف بإسماعيل الناغيد، أي إسماعيل الحاكم أو األميـر، وأن  
ابنه يوسف الذي خلفه بعد موته، وصار وزيراً مثله، هو الذي سمي ابن الناغيد، ولكن القرابـة  

  . لط، فعرف االثنان باسم ابن الناغيدبينهما، والمنصب نفسه الذي شغاله لباديس، أديا إلى هذا الخ
وعند التأمل في كتابة المؤرخين المسلمين للقلب هذين اليهوديين نجد أنهم يختلفون فـي  

ويبدو لي أن التصحيف الناتج عن التقارب بين كتابـة حرفـي الـدال    . رسم المقطع األول منه
في الخطأ وهم ينقلون عن  والراء، والسكون والنقطة، قد تسبب أيضاً في وقوع بعض المؤرخين

كتب غيرهم، فقالوا إنه ابن نغزاله أو نغراله أو نغرِلّه أو نغزله أو الغزال أو النغريلي، وجعلهم 
يبتعدون قليالً عن اللقب الصحيح الذي نرجح أنه ابن نغدله أو ابن نغدال، وذلك لقـرب هـاتين   

ن إضافة الالم والهاء أو األلف والالم التسميتين من األصل العبري للكلمة، كما أشرنا سابقاً، وأل
" موشي"إلى االسم صيغتان تستخدمان في اللغة العبرية للتدليل والتصغير، فهم يقولون لمن اسمه 

وقد مرت . )6("عمر"تصغيراً وتدليالً لمن اسمه " عمير"وذلك كقولنا في العربية . ، وهكذا"موشله"
ودي وزير صاحب المرية، الذي سمعه أحد الفقهـاء  بنا رواية الضبي التي يتحدث فيها عن اليه

يا محمـدال،  : وهو يقول لصبي مسلم اسمه محمد، وكان يخدم اليهودي في حمام عام للمسلمين
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فغضب الفقيه، وقتل اليهودي، العتقاده أن اليهودي يتعمد تصغير اسم الصـبي محمـد إهانـةً    
  .)1(للرسول صلى اهللا عليه وسلم

مية على المكانة الرفيعة التي بلغهإ إسماعيل في عهـد حبـوس،   وتجمع المصادر اإلسال
وعلى أنه كان وزيراً مفوضاً متصرفاً في شؤون الدولة، وليس مجرد وزير تنفيذي، أو كاتـب  

وقد أصبح هذا اليهودي لحبوس علـى وزرائـه،   : "يحمل لقب وزير فقط، إذ يقول ابن عذاري
واستولى على سـلطانه  : "ويقول ابن خلدون. )2("ةوكتابته، وسائر أعماله، ورفعه فوق كل منزل

قد :"، ويتحدث الشنتريني عن سلطته في عهد حبوس فيقول)3(كاتبه وكاتب أبيه إسماعيل بن نغزلة
وأما ما بلغ مـن المنزلـة   : "ويقول في موضع آخر. )4("نصبه مكانه من السلطان غيظاً لألحرار

  . )5("عند صاحبه وغلبته عليه فما ال شئ فوقه
ولم يقَدر إسماعيل مشاعر المسلمين الذين رفعوه إلى هذا المنصب الكبيـر، بـل تكبـر    

ألف كتابـاً  : "عليهم وتطاول على دينهم ومقدساتهم، إذ يروي الشنتريني شيئا من تجاوزاته فيقول
في الرد على الفقيه أبي محمد بن حزم، المتقدم الذكر، وجاهر بالكالم، في الطعـن علـى ملـة    

ويروي ابن سعيد أن . )6("م، فما دفع عن ذلك بتأنيب، وال استطيع تغييره عليه إال بالقلوباإلسال
وأقسم أن ينظم جميع القرآن في أشعار وموشحات يغنـى  "إسماعيل بن نغدله استهزأ بالمسلمين، 

  : ومن شعره الذي نظم فيه القرآن قوله. بها
ــطراَ ــد س ــي الخ ــت ف   نقش

  
ــوزون   ــاب اهللا م ــن كت   م

ــن    ــى ل ــر حت ــالوا الب   تن
  

ــون    ــا تحب ــوا مم   )7("تنفق

    
ومن هـؤالء الفقهـاء   . )8(كما الحق الفقهاء واضطهدهم، فاضطروا للهرب من غرناطة

  . )9(محمد بن سعيد بن عمر ذي النون الثعلبي اإللبيري الذي رحل إلى طليطلة فراراً بنفسه ودينه
  . )9(ودينه

ء المسـلمين الـذين ال   وبسبب سلطته، وسطوته، وإغراءاته، صار بعض ضعفاء وجبنا
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  . )1("حتى كان يغسل يده من القبل، ويتَمدح بالطعنِ على الملل"يخلو منهم زمان ينافقونه 
ومن أولئك المنافقين إلسماعيل بن نغدله، ابن خيرة القرطبي المشهور بالمنفتـل الـذي   

  : مدحه في قصائد عدة منها قوله
ــل   ــر واألوائ ــأى األواخ   )2(فش

  
  ل والفواضــلقــرن الفضــائ   

    
  : وقوله في قصيدة أخرى يمدح فيها إسماعيل وذوي المناصب من يهود غرناطة

  
  )3(بحور ولكن ال نـرى لهـا بـراً   

  
ــرارها     ــا س ــا َأمنّ ــدور ولكن   ب

    
وأبعد اهللا المنفتل في ما نظم "ويعقب الشنتريني على هذه األبيات، بعد أن يوردها بقوله، 

  . )4("فيه وفصل، وقبحه وقبح ما أمل
وله : "ويورد أيضاً أبياتاً البن خيرة من قصيدة أخرى، ويعلق عليها قبل أن يذكرها بقوله

  . )5("في هذه القصيدة من الغلو في القول، مانبرأ منه إلى ذي القوة والحول
  : ومن هذه األبيات

ــغ العشــرا   فقــل فيــه ماشــئت لــن تبل
  

  ومن يـك موسـى مـنهم ثـم صـنوه       
ـ       )6(ن نعمـة تتـرى  وكم لهم في النـاس م

  
  فكم لهم فـي األرض مـن آيـة تُـرى      

    

ومن منافقي الوزير اليهودي إسماعيل أيضـاً ابـن الفـراء األخفـش بـن ميمـون،       
من حصن القبذاق، من أعمـال قلعـة بنـي سـعيد، تـأدب فـي       "إنه : الذي يقول عنه المقري

، وقـال  قرطبة، ثم عاد إلى حضرة غرناطة، واعتكف بهـا علـى مـدح وزيرهـا اليهـودي     
  :في مدحه

  )7("وانظر بناديه حسن الشمس فـي الحمـل  

  
  صابح محياه تلق النجح في األمـل   

  :وقال أيضاً  
  )1(ومـــادرى أنـــي أهـــواه

  
ــه    ــي حب ــذي تيمن ــوى ال   أه
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واليهود مع ذلـك  : "ولم يسلم من ظلم إسماعيل بن نغدله حتى اليهود، إذ يقول الشنتريني
على ما كان قد رضخ لهم من الحطام، ووطأ لهـم مـن   تتشاءم باسمه، وتتظلم من جور حكمه، 

مراكب األمور العظام، وهو مع ذلك متماد في غلوائه، غافل عن عادة اهللا في نظرائه، فـغصب 
وقد وصفه الوزير القرطبي إبراهيـم بن محمد بـن السـقاء،   . )2("يهود أحكامها، وذلل أعالمها

  . )3("نسي اليهودية ال بأس بإسماعيل لوال أنه: "المعاصر له بقوله
وتذكر المصادر اليهودية أنه كان إلسماعيل معارضين في غرناطة، وقد هربـوا منهـا   

  . )4(عندما حصل على منصبه الكبير فيها
كما أدى تعيين إسماعيل وزيراً في حكومة حبوس بغرناطة، ومجاهرته بالعداء لإلسالم، 

بعده على بقاء إسماعيل في منصـبه،   وتكبره على المسلمين، وإصرار حبوس وولده باديس من
إلى خسارة غرناطة ألكبر وأهم دولة محالفة لها، وهي دولة المرية القوية، التي تسيطر على كل 
األقاليم الساحلية في جنوب شرق األندلس، وإلى تورطها معها، ومع غيرها من دول الطوائـف  

  .)5(المجاورة في حروب عدة أرهقتها حكومة، وجيشاً، وسكاناً
كان وزير المرية أبو جعفر أحمد بن عباس أشد المعارضين في دولة المريـة لوجـود   
إسماعيل في حكومة غرناطة، وقام هذا الوزير الذي يعود بنسبه إلى األنصار، بتوجيـه رسـالة   
خطية إلى حبوس يطلب منه فيها طرد وزيره اليهودي، كما بعث برسالة أخرى إلى رؤساء قبيلة 

مي إليها حبوس، يبين لهم فيها أنهم يخالفون أوامر اهللا ورسوله بتركهم اليهودي صنهاجة التي ينت
وعلى الرغم من دعوته إلى إبعاد جميع اليهود عن وظائف الدولة، إال أنه ركز في . في منصبه

  . )6(رسالته على إسماعيل، مذكراً بأنه أصل الشر
ي جعفر، فقـام األخيـر   لم يستجب حبوس وال رؤساء صنهاجة لمطلب وزير المرية أب

بإقناع ملك المرية الصقلبي زهير، بإلغاء معاهدة الدفاع المشترك مع غرناطة، فألغيت المعاهـدة  
التي كانت في غاية األهمية بالنسبة لغرناطة، اإلمارة الصغيرة التي تتعرض ألطماع اإلمـارات  

  . )7(المجاورة لها
ع زهيراً حاكم المرية لعقد معاهدة كما وجه وزيرالمرية ضربة أخرى لحبوس، عندما دف

محمد بن عبد اهللا، الذي يعود بنسبه إلى قبيلة زناته  (CARMONA)صداقة مع حاكم قرمونة 
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  .)1(المنافسة لصنهاجة
ترى ما هي الصفات التي تميز بها إسماعيل، فجعلت حبوس وقبيلته يتمسكون به بالرغم 

     فائها، ولحروب عدة بسببه؟من إهانته لدينهم، وتعرضِ دولتهم لمقاطعة حل
وكان في اليهودي : "يجيب األمير عبد اهللا بن بلقين حفيد حبوس عن هذا التساؤل فيقول

من الكيس والمداراة للناس ما طابق الزمان الذي كانوا فيه، والقوم الذين يرمـونهم، فاسـتعمله   
اليهودي ذمي، ال تشـره  لذلك استيحاشاً من غيره، ولما كان يرى من طلب بني عمه، وألن هذا 

نفسه إلى والية، وال هو أندلسي، فيتقي منه إدخال داخلة مـع غيـر جنسـه مـن السـالطين،      
والحتياجه إلى األموال التي يطبي بها بني عمه ويحاول بها أمر الملك، لم يكن بد من مثلـه أن  

وال باطـل،   ولم يكن له تسلط على مسلم في حـق . يجمع له من األموال ما يدرك معها اآلمال
وألن الرعايا أكثرهم بتلك البلدة، والعمال إنما كانوا يهوداً، فكان يجبي منهم األموال ويعطيـه،  
فيلقي ظالماً منهم إلى ظلمة، ويأخذ منهم ما يمأل به بيت المال، وإقامة أود المملكـة أولـى بـه    

  . )2(منهم
في ذاته على ما زوى اهللا  وكان هذا اللعين: "كما يجيب عنه ابن حيان عندما يصفه بقوله

عنه من هدايته، من أكمل الرجال علماً وحلماً وفهماً وذكاء ودماثةً وركانةً ودهاء ومكراً، وملكاً 
] ناهيـك [لنفسه، وبسطاً لمن خلفه، ومعرفة بزمانه، ومداراة لعدوه، واستسالالً لحقودهم بحلمه، 

ن العربي، ونظر فيه، وقرأ كتبه، وطالع من رجل كتب بالقلمين واعتنى بالعلمين، وشغف باللسا
أصوله، فانطلقت يده ولسانه، وصار يكتب عنه، وعن صاحبه بالعربي، في ما احتاج إليه مـن  
فصول التحميد هللا تعالى، والصالة على رسوله محمد صلى اهللا عليه وسـلم، والتزكيـة لـدين    

سط كتاب اإلسالم، وجمع لـذلك  اإلسالم، وذكر فضائله ما يريده، وال يقصر في ما ينشئه عن أو
السجيج في علوم األوائل الرياضية، وتقدم منتحليها بالتدقيق للمعرفة النجومية، ويشـارك فـي   
الهندسة والمنطق، ويفوق في الجدل كل مستوٍل منه على غاية، قليل الكالم مـع ذكائـه، ماقتـاً    

  . )3("للسباب، دائم التفكر، جماعةً للكتب
حبوس أن يعين خليفة له يتولى إمارة غرناطة بعد موتـه، وقـد    طالب زعماء صنهاجة

لقـد كـان   . أثار هذا الطلب قلق إسماعيل بن نغدله، مثلما أثار قلق أثرياء اليهود في غرناطـة 
وولـده األصـغر   . المرشحون لخالفة حبوس هم ولده باديس، المعروف بجرأته وقوة شخصيته

، وابن أخيه يدير الذي يجمع بين القـوة واالسـتقامة   بلقين، المعروف بطيبته، وعدم ميله للحكم

                                                           
(1) IBID, VOL, 2, P.72.   
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وكان إسماعيل يخشى من تولي يدير، ألنه يعلم أن . والنباهة واإلقبال على العلم ومجالسة الفقهاء
خلقه ودينه لن يبقيا يهودياً في منصب وزاري في حكومته، وقد سبق أن طـرد ابـن صـديق    

هو يخشى أيضاً من تولي بلقـين، ألن صـغر سـنه    و. إسماعيل اليهودي من وظيفته الحكومية
وطيبته ستمكن رؤساء صهناجة من التدخل في شؤون الحكم، ومن المؤكد أنهم لن يسكتوا عـن  

كما أن تولي بلقين يحقق رغبة أغنياء اليهود . رؤية يهودي في منصب وزاري مهم في دولتـهم
ن مصالح زعماء صنهاجة المرتبطة أمثال جوزيف بن ميجاش ونحمياه أشكافا، الذين يتوقعون أ

بمصالحهم، ستجعل لهم نصيباً في وظائف الدولة، وستمكنهم من إبعاد إسماعيل الذي ما يزالون 
  . )1(يضمرون له الكره والعداء

لقد أحب إسماعيل أن يكون عرش غرناطة من نصيب باديس، وبذل كل ما في وسـعه  
ة لباديس من بعده، كما حـث بلقـين علـى    لتحقيق ذلك، حيث أسهم في إقناع حبوس بالتـوصي

وعندما مات حبـوس  . )2(التنازل ألخيه، وأقنع من استطاع من زعماء صهناجة بمناصرة باديس
قام عدد من زعماء صنهاجه بمبايعة بلقين، لكنه رفض قبول البيعـة  ) م1045=هـ 437(سنة 

غبة إسماعيل التي عمل من وهكذا تحققت ر. )3(وأعلن أنه سيبايع ألخيه باديس حسب رغبة والده
والده، وفي العمل من أجل وصوله إلى  في باديس الذي قدر جهوده في خدمةأجلها، وصدق ظنه 

  . )5(، فقام بتثبيته في منصبه الوزاري الكبير)4(الحكم
بدأ وزير المرية أحمد بن عباس محاوالته إلقناع باديـس بإبعاد الوزير اليهودي عـن  

لة يبين فيها اإلثم الكبير الذي يقترفه بتولية يهودي على رقاب المسلمين، منصبه، فبعث إليه برسا
ويؤكد أن إبعاده سيؤدي إلى إحالل السالم بين المملكتين، وأن بقاءه سيؤزم العالقة بين غرناطة 
ومن حولها من الملوك المتحالفين، في إشارة إلى معاهدة المرية مع إمارة قرمونـة التـي تقـع    

  . )6(مملكتهتي كان باديس يخشى من خطرها على ، والغربي غرناطة
رفض باديس إبعاد إسماعيل، وأرسل قاضي غرناطة أبا الحسن علي بن محمود بن ثوبة 
إلى زهير حاكم المرية، ليقنعه بتجديد معاهدة التحالف بين إمارتيهما، لكن زهيراً رفض طلـب  

  . )7(باديس
                                                           

(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.72.   
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فجأة في غرناطة، ومعه وزيره ابن ظهر زهير ) م1038=هـ429(وفي شوال من سنة
عباس وفرقة من جيشه وعسكر على تل قرب غرناطة، وكان يهدف من زيارته المفاجئة هـذه  

  . )1(إلى إهانة باديس وإخافته
استقبل باديس زهيراً، بالرغم من الطريقة المهينة التي دخل بها إلى غرناطة، وذلك ألنه 

بها إمارة المرية، وعقد مباحثات مطولة مع زهيـر،  كان يخشى من القوة العسكرية التي عرفت 
إزاحة الوزير اليهودي الذي المطلب الوحيد لزهير ووزيره هو  ، فقد كان)2(إال أنها باءت بالفشل

  . )3(يرفض أن يتخلى عنه
توجه زهير ومن معه عائدين إلى المرية، لكنهم فوجئوا بكمين أعده لهـم الغرنـاطيون   

الضيقة بين جبال غرناطة، وقد تمكن جنود باديس مـن قتـل حـاكم     بإحكام في إحدى الممرات
، وأسر الوزير أحمد بن عباس، ونقله إلى السجن في غرناطة، حيث حـاول أن  )4(المرية زهير

  ، لكـن  )5(يفدي نفسه بمبلغ كبير، وجاء مبعوث من ابن جهـور ليتوسـط فـي اإلفـراج عنـه     
  .)7("الفتنةمتأوالً إلثارته "، )6(باديس رفض وقام بقتله

وكان من بين األسرى الذين أسرهم الجيـش الغرناطي ابن حزم األندلسـي المعـروف   
وكان ابن حزم قد شارك هو والباجي وفقهـاء وكتـاب   . بمناظراته ومعاداته إلسماعيل بن نغدله

وظفر باديس علـى  "آخرون مع الجيش الذي دخل غرناطة وطالب بإزاحة اليهودي عن منصبه 
رجال زهير، فعجل على الفرسان والقواد بالقتل، وشمل األسـار حملـة األقـالم    قوم من وجوه 

وفيهم وزيره الكبير أحمد بن عباس الجار لحر هذه النائرة، فأمر بحبسه، وشفاؤه الولـوغ فـي   
دمه، وعفّ باديس عن دماء حملة األقالم دونه، إال من أصيب منهم في الحرب، وأطلـق ابـن   

  . )8("حزم والباجي وغيرهما
سر إسماعيل بمقتل أحمد بن عباس، ومجد هذه المعركة التي شارك فيها بنفسه، بقصيدة 
طويلة، شبه فيها سقوط ابن عباس بتحرر اليهود من قبضة هامان، وأرسل القصيدة مع رسـالة  

  . )9(إلى الطوائف اليهودية في الشمال األفريقي ومصر وفلسطين، ليشاركوه الفرحة بهذا االنتصار
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  . )1(االنتصار
استطاع إسماعيل بن يوسف أن يحوز على ثقة باديس وأن يقنعه بأهمية وجوده في إدارة 

وقد ازدادت ثقته به عندما دبر بعض زعماء صهناجة وعلى رأسهم ابن عمه يدير خطة . الدولة
إذ قرر هؤالء الزعماء أن يشركوا معهم الوزير إسماعيل، وذلك حتى ال يتـسرب . لقتل باديس

ـُعين باديس عليهمإليه خبر ولكي يورطوه قرروا أن يكون اجتماعهم في . هم وهو بعيد عنهم في
منزله، لكن إسماعيل الذي ال يثق أصالً بيدير فَهِم ما يرمون إليه، وأبلغ باديس باألمر، وجاء به 

ومما قاله األمير . )2(إلى منزله ليسمع بنفسه من مكان خفي زعماء صهناجة وهم يخططون لقتله
وتقدم إلى باديس وأخبره الخبر، وأتى معه إلى : "د اهللا بن بلقين في رواية هذه الحادثةاألمير عب

وهو بموضع مرتفع على البيـت  . ليس الخبر كالعيان، اسمع بأذنك وعِ بقلبك: المنزل، وقال له
في ذلك كله يقول عنـد محـاورتهم   ] إسماعيل بن نغدله[الذي يرومون فيه عملهم، وأبو إبراهيم 

يامن يرى وال يرى، وهو يعني بذلك باديس جدنا الذي يـراهم وال يرونـه،   : اطب للبارئكالمخ
وصار له خادماً من ذلك النهار، وشـاوره  . وأيقن بثقته وأمانته. فشكر ذلك باديس ألبي إبراهيم

وعندما اكتشف باديس أن أكثر من مئتـي رجـل مـن أكـابر     . )3("في أكثر رأيه مع بني عمه
غضـب لـذلك   "يدير الذي لجأ إلى إشبيلية، ويدبرون معه الخطط لإلطاحة به  صنهاجة يكاتبون

أرى من الرأي َأال تؤنب أحـداً علـى هـذه    : وهم بقتلهم وشاور أبا إبراهيم في األمر، فقال له
الكتب، وال تعلمهم أنها صارت إليك، وأن تأمر اآلن بنار تحرقها بها وتطفئ أثرها، ورأس العقل 

فإن عاقبت كم عسى أن تعاقب، وهم أجنادك وأجنحتك، فاحتل لألمر بغيـر هـذا   مداراة الناس، 
فقبل بنصيحته، واستعان ببعضهم على بعض، وأفشى فيهم العطايا، وضرب االبن بأبيـه  . الوجه

  . )4("واألخ بأخيه
خاضت إمارة غرناطة حروباً أخرى مع إمارتي إشبيلية وقرمونة، ومع يدير الذي حظي 

بيلية، وصار يهاجم غرناطة، وشارك إسماعيل في معظمها، وقادها بنفسـه فـي   بدعم إمارة إش
بعض األحيان، وكان كلما حقق انتصاراً يكتب قصيدة بالعبرية، يصور فيها أحـداث المعركـة   
ودوره فيها، وكان أحد أهم االنتصارات التي حققتها إمارة غرناطة، هو االنتصار علـى إمـارة   

، وقد صور إسماعيل أحداث تلك المعركة التـي شـارك فيهـا    )م1039=هـ431(إشبيلية سنة
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  . )1(بيتاً 149بقصيدة اشتملت على 
وبالرغم من أن عدداً من أغنياء ووجهاء اليهود في إمارة غرناطة لم يكونوا على وفاق 
مع إسماعيل بسبب أنه ساد عليهم، وفاقهم جاهاً وغنى، إال أن معظم اليهود في هذه اإلمارة قـد  

يتضح ذلك من خالل رواية ابن عـذاري  . ا من احتالل وزير يهودي لهذا المنصب الكبيرأفادو
فاتخذ هذا اليهودي عماالً ومتصرفـين في األشغال من أهل ملته، واكتسـبوا  : " التي يقول فيها

  . )2("الجاه والمال في أيامه، واستطالوا على المسلمين
يس في غرناطة وحدها، وليس بين يهود لقد أصبح وزير غرناطة اليهودي ذائع الصيت ل

  . )3(األندلس فحسب، وإنما في كثير من المناطق والبلدان خارج حدود األندلس
ـ 448(اعيل بن نغدله، ومات في ربيع سنةمرض الوزير اليهودي إسم ، )4()م1056=هـ

، فأحزن موته يهود األندلس والخارج، وأقاموا صلواتهم عليه، وأرسلوا التعـازي إلـى أسـرته   
. )5(وكتب حبر أليسانة إسحاق بن غايات قصيدة طويلة، ألقاها خالل القداس المقام على روحـه 

هلك في العشر الثاني لمحرم سنة تسع وخمسين وأربع مئـة،  :" وتحدث عن موته ابن حيان فقال
وعـن  . )6("فجلل اليهود نعشه، ونكسوا لها أعناقهم خاضعين، وتفاقدوه جازعين، وبكوه معلنـين 

  .)7("فدام أمره كذلك إلى أن هلك، وترك ابناً له اسمه يوسف:" أيضاً قال ابن عذاري موته
خلف إسماعيل في منصبه ولده يوسف، وكان والده قد هيـأه لذلك منذ صغره، يقول ابن 

وكان قد حمل ولده يوسف المكنى بأبي حسين على مطالعة الكتب، وجمع إليه المعلمـين  : "حيان
ية، يعلمونه، ويدارسونه، وأعلمه بصناعة الكتب ورشحه ألول حركته لكتابة واألدباء من كل ناح

ابن مخدومه بلقين، برتبة المترشح لمكانه، تمهيداً لقواعد خدمته، فلما هلك إسماعيل فـي هـذا   
  . )8("الوقت، أدناه باديس إليه، وأظهر االغتباط به، واالستعاضة بخدمته عن أبيه

بيراً للوزراء في غرناطة، ومسؤوالً عن جمع الجزيـة  لقد أصبح يوسف بن إسماعيل ك
من اليهود، ورئيساً أو ناغداً للطائفة اليهودية في غرناطة، وذلك على الرغم من أن عمـره لـم   
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  . )1(يكن يتجاوز إحدى وعشرين سنة
وقد حقق يوسف نجاحاً باهراً في تحصيل المزيد من األموال لخزينة الدولة، وكان يقول 

، وحصل على ثقـة  )2("ا رجل ذمي ال همة لي إال خدمتك، وجمع الدراهم لبيت مالكأن: "لباديس
وهناك قصيدة لشاعر يهودي من غرناطة كتبها . )3(باديـس، فأوكل إليه قيادة الجيش عند الحرب

وكان يوسف يصحب باديــساً  . )4(كتبها بعد عودة يوسف من إحدى المعارك مع مملكة إشبيلية
ويقول الشنتريني أخبرنـي  . )5(قرطبة، فيحظى معه باإلكرام والتبجيلفي زياراته المتكررة إلى 

من رآه يساير صاحبه بساحة قرطبة في بعض قدماته عليها لبعض الشؤون المضـلة والفـتن   "
  . )6("فرأيته مع باديس فلم أفرق بين الرئيس والمرؤوس]: المحدث[، قال ]المذهلة: [المصمئلة

بهم ومسكنهم وفي كل مظاهر ترفهم، فقد اتخذ قصراً قلد يوسف الملوك في ملبسهم ومرك
وقد . )7(فخماً على التل العالي في غرناطة، الذي أقيمت عليه قصور الملوك النصريين في ما بعد

وقد أشار إلى ذلك أبو إسحاق اإللبيري في قصيدته التي دعا فيها قبيلة صنهاجة إلى الثورة على 
  :اليهود في قوله

ـ      ونوأجرى إليهـا نميـر العي
  

ــردهم داره    ــم قــ   ورخــ
  )8(ونحن علـى بابـه قـائمون     

  
ــده     ــا عن ــارت حوائجن   وص

كما أحاط نفسه بحاشية كبيرة من اليهود الذين سلَّمهم أرفع مناصـب الدولـة، وكـانوا      
وأقام في قصره الحفالت الماجنة، دون مراعاة لمشـاعر  . )9(يتصرفون وكأنهم فوق كل القوانين

دق باألموال على الشعراء العرب واليهود الـذين كـانوا يكتبـون    المسلمين من حوله، وكان يغ
، فأصبحت تضم كتباً في مختلـف  )11(ووسع المكتبة التي ورثها عن أبيه. )10(القصائد في مدحه

  .)13("وكان له وراقون ينسخون له الكتب بالنفقات والمرتبات"، )12(العلوم اإلسالمية
وقدم ابن عذاري . )14(وره وغطرستهوشهد مؤرخ يهودي أندلسي على كبر يوسف وغر
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ترك ابناً له اسمه يوسف لم يعـرف ذلـة   "السبب الذي ولد هذه الصفة عنده بقوله، إن إسماعيل 
، بمعنى أن نشأته في بيت أبيه الـوزير الثـري، خلقـت فيـه كبـراً      )1("الذمة والقذر اليهودية 

يوسف للسير على نهج أبيه في كما دفع الكبر ب. وغطرسة غير معهودة عند غيره من يهود الذمة
سخريته من المسلمين ودينهم، وشاركه في ذلك الكثير من اليهود، والسيما أصـحاب الوظـائف   

وقد جاء في قصيدة أبي إسحاق اإللبيـري  . )2(والمناصب الذين ازدادوا في عهده زيادة ملحوظة
  :أبيات تبين هذا السلوك منها قوله

  .)3(فإنــا إلــى ربنــا راجعــون
  

ــ   ــاويض ــن دينن ــا وم   حك من
  :وقوله  

  .)4(فما يمنعون ومـا ينكـرون  
  

ــم   ــى ربك ــوكم إل ــد ناهض   وق
    

وقد شـاع بـين  . )5(كما اعترفت المصادر اليهودية بأنه كان يتهجم على القرآن الكريم
  . ، وأنه يحتقر كل األديان)6(يهود غرناطة أن يوسف لم يراع حتى تعاليم التوراة

نغدله وتجاوزاته كره مسلمي غرناطة، وشاركهم فـي هـذا   لقد أثار استهتار يوسف بن 
الشعور كثير من قادة صنهاجة، وكان يوسف يعلم بذلك، ولهذا قام ببث جواسيسه في كل مكـان  

وكانت له عيون عليه فـي  : "داخل قصر باديس، وصارت تصله أدق أخباره، يقول ابن عذاري
م، واإلنعام عليهم فكان ال يخفى عليه شيئ قصره من نساء وفتيان شغلهم الملعون باإلحسان إليه

   ـملعيمن أمور باديس، من كل مايجري في منزله من شراب ولهو وجد وهزل إال ويعلمـه، و
  . )7("اليهود به، فال يكاد باديس يتنفس إال ويعلم اليهودي ذلك

ـ   ن وبهذه االحتياطات تمكن يوسف أن يحبط محاولة للتخلص منه، بدأ بتدبيرها بلقـين ب
يقول ابن بلقـين  . باديس، وبدهائه وغدره تخلص من بلقين، ومن معظم الذين يعتقد أنهم يعادونه

فشرب يوماً عنده على عادته، فلم يخرج عنه، حتى قذف ما كـان فـي   : "عن قتل يوسف ألبيه
جوفه، واستلقى على األرض، فلم يستطع المشي إلى منزله إال عن مشقة، ولبث يـومين يجـود   

وكان لباديس ولد اسمه بلقين، وكان عاقالً نبيالً فرشحه : "، ويقول ابن عذاري)8("مات بنفسه حتى
فرشحه لألمر من بعده، ولقبه سيف الدولة، وكان له خاصة من المسلمين يخدمونه، وكان مبغضاً 
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في هذا اليهودي، فبلغه أنه تكلم فيه عند أبيه، فبلغ ذلك من اليهودي كل مبلغ، ودبر الحيلة عليه، 
يرغب عبـدك  : اللعين يوماً على الفتى، وقبل األرض بين يديه، فقال له ما تريد، فقال له فدخل

منك أن تدخل داره مع من أحببت من رجالك يستشرف العبد بذلك، فدخل إليه، فقدم له ولرجاله 
طعاماً وشراباً وجعل السم في الكأس البن باديـس، فرام القيئ فلم يقدر عليه، فحمل إلى قصره، 

ضى نحبه في غد يومه، ولم يعلم أبوه سبب موته، فقرر اللعين عنـده أن أصـحابه وبعـض    فق
جواريه سموه، وتفرق أمره فقتل باديس من جواري ولده ومن فتيانه وبني عمه جماعة كبيـرة،  

  . )1("وخافه سائرهم ففروا عنه
ه الذين ظن أنهـم  وأصاب الغم والهم باديس بفقده ولده، وبقتله كثيراً من أقاربه وخاصت

، وخسر والء الكثير من رجال دولته، )2("وأقبل باديس على شرابه ليتسلَّى به عن مصابه"خانوه 
  .)3(فروا عنه، وفسدت له قلوبهم، و خبثت ضمائرهم"إذ 

وصار اليهودي يصوُل ويجوُل في دولة باديس الذي كان ال يكاد يفيـقُ مـن سـكره،    
وعظـم اسـتيالء اليهـودي وزيـر     : "إذ يقول ابن الخطيب. غرناطةوأصبح هو الحاكم الفعلي ل

ويقـول  . )5("وصارت لليهود صولة على المسلمين فـي دولتـه  : "ويقول ابن عذاري. )4("باديس
  . )6("وكان آخر أمره قد حجب صاحبه عن النَّاسِ، و سجنه بين الدن والكأس: "الشنتريني

كبرت عند ذلك سن جدنا، وأخلد إلى الراحة، وزهـد  و: "ويقول األمير عبد اهللا بن بلقين
في طلب البالد لكبر سنه، وموت ابنه، وألقى بمقاليده إلى اليهودي في الخدمة عنه، فتمكن بمـا  

وخشي الوزير اليهودي يوسف بن إسماعيل من وصول ماكسـن بـن   . )7(شاء من األمر والنهي
: أيضاً، وقد الحظ ماكسن ذلك فقـال لـه   باديس إلى السلطة بعد موت أبيه، فأراد التخلص منه

  . )8("أتريد أن تقتلني كما قتلت أخي؟"
وخطط يوسف للتخلص من ماكسن مستفيداً من كونه سريع الغضب فـافترى علـى أم   

حتـى جعلتـه   "ماكسن عند باديس، وأشهد على ذلك جماعة من أهل الدولة ممن يعادون ماكسن 
ثم أقنـع بـاديس أن   . )9("قتل أمه وداياته وبعض من انتمىاألنفة من مكروه مانقل إليه أن يأمر ب

فأوكل باديس لليهودي مسألة نفي ماكسن، . ولده ماكسن يدبر لإلطاحة به واالستيالء على الحكم
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يصل معه إلى موضع سماه بحيـث يخفـي   "فسلمه إلى مجموعة من العبيد، وأوصى أحدهم أن 
وخرج عمنا على أسوأ حـال،  : "عبد اهللا بقوله ويروي ذلك األمير. )1("أمره، فيضرب فيه عنقه

مذعوراً خائفاً بعضهم يشير بقتله، وبعضهم يأبى إال إزاحته عن النظر كله، حتى صار بـبعض  
كما بلغ السوء بيوسف بن إسماعيل أن قام بقتل . )2("الطريق، وانْحلَّ عن غمومه بهالك اليهودي

وحتى ال يؤاخذه بـاديس علـى   . في مجلس شرابخاله اليهودي أبي الربيع بن الماطوني غدراً 
وأحد أسباب هذا القتل كما يروي األمير عبد اهللا في مذكراتـه أن أم  . ذلك أسكته بمبلغ من المال

وكان قابض الوجيبـة، فتخاطبـه أبـداً،    "ماكسن كانت تترك التعامل مع يوسف وتلجأ إلى خاله 
  . )3("فغار الوزير لذلك. وتطلب منه ماالً باسم السلف

لم يكتف الوزير بالخرابِ الذي أحله بمملكة غرناطة، بـل قـرر أن يواصـَل أعمالـه     
وذلك أن هذا اللعين طلب أن يقيم لليهـود  : " التخريبية، وأن يقيم لليهود دولة، يقول ابن عذاري

 دخله غرناطة، ويكون اليهـوديفي السرأن ي يةإلى ابن صمادح صاحبِ المر فـي   دولة، فدس
ووعد جاره ابن صمادح بالمرية، أن يقعده مكانه، ويخلـع علـى   : "ويقول الشنتريني. )4("المرية

أعطافه سلطانه، فسرب إليه ابن صمادح صميم األمواِل، وجال عليه وجوه اآلمال، وإنمـا كـان   
ة استقالله، وقـد  أراد أن يثلَّ عرش الباديسيِ بالصمادحي، لما كان يعلم من كالله، ويتيقن من قلَّ

. )5(عزم ساعة يخلو له وجه ابن صمادح بعد باديـس، أن يتمرس بجانبـه، ويلحقـه بصـاحبه   
وقد كان اليهودي ملَّك ابن صمادح أكثر حصون غرناطة باحتجاز أموالها، وإفساد : "ويقول أيضاً

يـده، واليهـودي   قلوبِ رجالها، فأضافها ابن صمادح إلى بلده، وباديس ال يشعر بخروجها عن 
وكثرت : "ويقول ابن الخطيب. )6("صاحبه تحلقُ وتفري أثناء ذلك يريش ويبري، وشفرته في أديم

وكثرت فيه األقوال، ورمي بمداخلة ابن صمادح، صاحب المرية فـي تصـيير ملـك بـاديس     "
القوم  وكتب اليهودي إلى ابن صمادح يخبره بخروج: "أما األمير عبد اهللا بن بلقين فيقول. )7("إليه

القوم الغوغاء من المدينة، وأنه لم يبق فيها إالَّ من اليؤبه له، ويحصدهم سيفه إذا دخلها، وأنـه  
متهيئ لفتح أبوابها متى جسر وطرقها، وضيع النظر في سائر الحصون غير القواعد، وأهمل ما 

كلّه، الخبر في هذا ] باديس[يرتقبون به من الرجال والعدد على وجه الغفلة حتى خلت، والمظفر 
  . )8("عنده إال اإلقبال على الشرب والدعة 
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وتؤكد الدراسات اليهوديةُ أن يوسف كان قد عزم فعالً على إقامـة دولـة لليهـود فـي     
وتبين أنه أقدم على ذلك ألنه غير آمنٍ على مستقبله ومسـتقبل  . )1(المرية، يكون هو مليكاً عليها

، وتقـول بـأن   )2(النقالب باديس أو من سيخلفه علـيهم  قومه يهود غرناطة الذين قد يتعرضون
  يوسف رأى دوالً من حوله يحكمها الصقالبة والبربر مع أنهم ليسوا أكثرية، ووجد أنهم بجنـود

كما تحدثت عـن  . )3(مرتزقة يخضعون هذه الدول، ويدين لهم سكانها، فأحب أن يقلدهم في ذلك
ا مدينة صناعية غنية، وذات سـواحل طويلـة علـى    سببِ اختياره المرية، وبينت أن ذلك ألنه

البحر، تمكن اليهود من االتصال بسهولة بيهود الخارج، كما تجعلهم قادرين على الهرب عبـر  
 . )4(البحر إذا تعرضوا لهجومٍ، وعجزوا عن صده

وبالرغم من أن ابن عذاري وحده من بين المصادر اإلسالمية هو الذي ذكر صراحة أن 
، إال أن عزم يوسف على إقامة دولة يمكـن أن  )5(كان يريد إقامة دوله يهودية في المرية يوسف

إذ من غير المعقول أن يسلم يوسف أراضٍ وحصونٍ . يفهم بوضوح من خالل الروايات األخرى
بـل  . غرناطية البن صمادح، ويعده بعرش غرناطة ويعرض نفسه لغضب المسلمين دون مقابل

ني تدلُّ على أنه كان يخطط للسيطرة على المرية ثم القضاء على ابن صمادح، إن رواية الشنتري
وقد عزم ساعة يخلو لـه  "، )6(وضم غرناطة إليه، وذلك بعد أن تكون الحرب قد أنهكت الطرفين

وجه ابن صمادح بعد باديس أن يتمرس بجانبه، ويلحقه بصاحبه، كأنه نظر خبر عبيـد اهللا بـن   
بين يدي عبد الملك بن مروان، فسجد عبد الملك، ] ابن الزبير[وضع رأس المصعب ظبيان حين 

: ما الذي أردت أن تصنع؟ قلت: فقمتُ في ركابي، وأحس بي ورفع رأسه وقال: قال ابن ظبيان
لوال منتـك علينـا بـرأس    : هممتُ أن أقتلك، فأكون قد قتلتُ ملكي العرب في يومٍ واحد، فقال

فأراد هذا اليهودي علـى انحطاطـه عـن الرجـال،     . أهون ما يضرب المصعب، لكان عنقك
وانخراطه في سلك ربات الحجال، أن يستدرك على ابن ظبيان بقتل رئيسين من رؤسـاء ذلـك   

  . )7("الزمان

                                                           
(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.182.  
(2) IBID, VOL.2, P.178.  
(3) IBID, VOL.2, P.178-179.  
(4) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.181. 
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)s8�L ،/M5رKw8qا ،/nL=R.ب ا=@T /198450-13، ص)م. 
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ويبدو أن اختيار يوسف البن صمادح من بين ملوك دول الطوائف لهذه المهمة يرجـع  
، إضافة )1(لب عليه بعد أن يقيم دولة يهودية في المريةإلى ضعفه عسكرياً، إذ من السهل أن يتغ

 . إلى نفوذ يوسف في المرية، ومجاورتها لغرناطة، فضالً عن مميزات المرية التي ذكرت سابقاً
تسرب خبر المؤامرة التي دبرها يوسف مع ابن صمادح لتسليم غرناطة مقابل أن تكون 

ن صمادح، الذين احتلوا المنـاطق الشـرقية   المرية دولة لليهود، عن طريق بعض قادة جيش اب
وقد انتشر هذا الخبر بسرعة بين . )2(والوسطى من مملكة غرناطة، دون أن يجدوا مقاومة تذكر

وألنهم لم يعودوا يرون باديس المحتجب في قصره، ظنوا أن وزيره اليهـودي  . مسلمي غرناطة
 . شيتهقد قام أيضاً بقتله، فامتألت نفوسهم غضباً على يوسف وحا

وصلت أخبار المؤامرة إلى أبي إسحاق اإللبيري، وكان قد ُأبعد عن غرناطة بأمر مـن  
، فكتب قصيدة يحرض فيها باديس وقبيلة صنهاجة على الثورة على يوسف والمتسلطين )3(يوسف

وقد انتشرت القصيدة بين المسلمين انتشاراً واسعاً، وزادت من غضبهم على . والمتسلطين اليهود
  . )4(اليهود

د قصيدة أبي إسحاق وثيقةً مهمة مصورة لحال المسلمين واليهود في غرناطة تحـت  وتُع
  :)5(حكم وزيرها اليهودي يوسف بن إسماعيل، ولذلك فإني سأوردها كاملة

   ــرين ــد الع ــان وأس ــدور الزم   ب
  

ــين    ــنهاجة أجمعـ ــل لصـ   أال قـ
  يعــد النصــيحة زلفــى وديــن     

  
   ــفق ــة مشــ ــةَ ذي مقَّــ   مقالــ

ــين   ــا أعـ ــر بهـ ــامتين تقـ   الشـ
  

ــةً    ــيدكم زلــ ــد زلَّ ســ   لقــ
ــؤمنين    ــن الم ــان م ــاء ك ــو ش   ول

  
  تخيــــر كاتبــــه كــــافراً    

ــين     ــن األرذل ــانوا م ــاهوا وك   وت
  

ــوا   ــود بهـــا وانتخـ   فعـــز اليهـ
ــعرون     ــا يش ــاز ذاك وم ــد ج   وق

  
ــدى     ــازوا الم ــاهم وج ــالوا من   ون

ــركين    ــن المشـ ــرد مـ   ألرذل قـ
  

  فكـــم مســـلم راهـــب راغـــبٍ  
ــين    ــوم المعـ ــا يقـ ــن منـ   ولكـ

  
ــعيهم      ــن س ــك م ــان ذل ــا ك   وم

  مـــن القـــادة الخيـــرة المتقـــين  
  

  فهـــال اقتـــدي فـــيهم بـــاألولى  
  وردهــــم أســــفل الســــافلين  

  
ــتاهلون     ــث يسـ ــزلهم حيـ   وأنـ

ــون    ــغار وذل وهـ ــيهم صـ   علـ
  

  وطــــافوا لــــدينا بــــأفواجهم  
ــالحين    ــى الص ــتطيلوا عل ــم يس   ول

  
ــا   ــتخفوا بأعالمنــ ــم يســ   ولــ

                                                             
(1) NtKM :ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.183. 
(2) ASHOTR, THE JEWS, VOL.2, P.184.  
(3) ��0/ ر{133X-132، ص2ـاn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب، Ny ، :444 ؛ IBID, VOL.2, P.186.  
�0/ ر{133X، ص2اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب، �ـ (4)Ny ، :444. 
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ــين   ــى اليق ــك مرم ــيب بظن   تص
  

  امـــرؤ حـــاذقأبـــاديس أنـــت   
ــالمين      ــى الع ــوك إل ــد بغض   وق

  
ــا   ــراخ الزنـ ــب فـ ــف تحـ   فكيـ

  وقارنتــه وهــو بــئس القــرين     
  

  وكيــف اســتنمت إلــى فاســق     
ــقين      ــحبة الفاس ــن ص ــذر م   يح

  
  ــه ــي وحيـ ــزل اهللا فـ ــد أنـ   وقـ

  وذرهــم إلــى لعنــة الالعنــين     
  

ــاً    ــنهم خادمـ ــذ مـ ــال تتخـ   فـ
  وكـــادت تميـــد بنـــا أجمعـــين  

  
ــقهم    ــن فس ــجت األرض م ــد ض   فق

ــدين    ــن المبع ــبالد م ــي ال ــم ف   وه
  

ــريبهم     ــردت بتقـ ــف انفـ   وكيـ
ــدين      ــن الماج ــوك م ــليل المل   س

  
ــى      ــك المرتض ــك المل ــى أن   عل

ــابقين     ــة الس ــن جل ــت م ــا أن   كم
  

ــورى      ــين ال ــبق ب ــك الس   وأن ل
  فكنـــت أراهـــم بهـــا غـــابثين  

  
  وإنــــي احتللــــت بغرناطــــة  

ــين    ــان لعـ ــل مكـ ــنهم بكـ   فمـ
  

  وقــــد قســــموها وأعمالهــــا  
ــمون و   ــم يخص ــمونوه ــم يقص   ه

  
  وهــــم يقبضــــون جباياتهــــا  

ــون    ــاعها البسـ ــتم ألوضـ   وأنـ
  

  وهـــم يلبســـون رفيـــع الكســـا  
  وكيــف يكــون أمينــاً خــؤون     

  
ــركم   ــى سـ ــاكم علـ ــم أمنـ   وهـ

ــأكلون    ــدنَون إذ يـ ــى ويـ   فَيقصـ
  

ــاً   ــرهم درهمــ ــل غيــ   ويأكــ
ــون   ــا ينكـ ــون ومـ ــا يمنعـ   فمـ

  
  وقـــد ناهضـــوكم إلـــى ربكـــم  

ــرون    ــمعون وال تبصـ ــا تسـ   فمـ
  

ــد ال   ــحارهم وقـ ــوكم بأسـ   بسـ
  وأنــــتم إلطــــريفهم آكلــــون  

  
  وهــــم يــــذبحون بأســــواقنا  

ــون      ــر العي ــا نمي ــرى إليه   وأج
  

ــردهم داره   ــم قــــ   ورخَّــــ
  ونحـــن علـــى بابـــه قـــائمون  

  
ــده     ــا عنـ ــارت حوائجنـ   وصـ

ــون    ــا راجعـ ــى ربنـ ــا إلـ   فإنـ
  

  ويضـــحك منـــا ومـــن ديننـــا  
ــادقين      ــن الص ــتُ م ــك كن   كمال

  
  ولــو قلــتُ فــي مالــه إنــه      

ــه ف   ــح ب ــمين وض ــبش س ــو ك   ه
  

ــة    ــه قربـ ــى ذبحـ ــادر إلـ   فبـ
ــين     ــق ثم ــل عل ــزوا ك ــد كن   فق

  
ــه    ــن رهط ــغط ع ــع الض   وال ترف

ــون   ــا يجمعـ ــق بمـ ــأنتم أحـ   فـ
  

  وفــرق عــراهم وخــذ مــالهم     
ــون    ــركهم يعبث ــي ت ــدر ف ــل الغ   ب

  
  وال تحســـبن قـــتلهم غـــدرة    

  فكيـــف تـــالم علـــى النـــاكثين  
  

ــدهم   ــدنا عنـ ــوا عهـ ــد نكثـ   فقـ
ــاهرون     ــم ظ ــول وه ــن خم   ونح

  
ــة    ــا همـ ــون لنـ ــف تكـ   وكيـ

  كأنـــا أســـأنا وهـــم يحســـنون  
  

ــنهم    ــن بيـ ــة مـ ــن األذلـ   ونحـ
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ــون ــا يفعلـ ــين بمـ ــت رهـ   فأنـ
  

ــالهم   ــا بأفعـ ــرض فينـ ــال تـ   فـ
  فحــزب اإللــه هــم المفلحــون     

  
ــه   ــي حزبـ ــك فـ ــب إلهـ   وراقـ

ـ 459-صـفر -10(التقى يوسف بعدد من رجال حاشيته مساء الجمعة    -12-30=هـ
وكان الخوف يسيطر على المجتمعـين،  . ب من قصر باديسفي بيت مؤقت اتخذه بالقر) م1066

. بسبب حالة الغضب الشديد بين مسلمي غرناطة، والتي أججتها قصيدة أبي إسـحاق اإللبيـري  
وقد حاول يوسف أن يهـدئ  . وكان من بين رجال يوسف عبيد مسلمين يخفي بعضهم كرههم له

هم أن جيش ابن صمادح على وشك دخـول  رجاله ويطمئنهم، فقدم إليهم الطعام والخمر، وأخبر
قد علمنا هذا، فأخبرنا على تسويغك هذه اإلنزاالت، أهو :" ، فقال له أحد العبيد المسلمين)1(المدينة

موالنا حي أم ميت ؟، فرد عليه بعض حاشية اليهودي، ووبخه على قوله، فـأنف ذلـك العبـد    
، ]باديس[يامعشر من سمع بالمظفر : وخرج فاراً على وجهه، وهو سكران يصيح بالناس ويقول

قد غدره اليهودي، وهذا ابن صمادح داخل في البلدة، فتسامع لـذلك النـاس أجمـع خاصـتهم     
هـذا  : وعامتهم وأتوا عازمين على قتل اليهودي فتحيل على المظفر حتى أخرجه إليهم، وقـال 

وهرب اليهودي بنفسه  سلطانكم حي، ورام الرئيس تسكينهم فلم يقدر، واتسع الخرق على الراقع،
فلجأ إلى غرفة الفحم وسود به وجهه وتنكر حتى ال يعرف، . )2("إلى داخل القصر، واتبعته العامة

 . )3(لكنهم عرفوه وقتلوه
إن المسلمين هاجموا القصر في اليوم التالي، وسـحبوا جثـة   : وتقول المصادر اليهودية

مدينة، ثم توجهوا إلى دور اليهود وفتكوا يوسف عبر شوارع غرناطة وعلقوه بالقرب من باب ال
 . )4(بهم ونهبوا دورهم وأموالهم

إذ يقـول  . )5(وتحتوي المصادر اإلسالمية على تفصيالت متشابهة عن هذا الموضـوع 
فلما كان اليوم الذي أراد اهللا فيه إزالة نعمته عنه، وإراحة عباده و بالده منه، نـذر  : " الشنتريني

أعلنوا بالصياح، وثاروا إلى السالح، وأتى الصريخ بقية الجند، وعامة أهل به أولئك المغاربة، ف
غدر اليهودي وخان، وطاح المظفر وحان، فدخلوا القصر من كل بـاب،  : البلد، ونادى مناديهم

، وقد استطال الناس علـى  ...وهتكوا حرمة اليهودي دون حجاب، فقتل في بعض خزائن الفحم
على أربعة آالف، ملحمة من مالحم بني إسرائيل، بـاءوا بـذلها،    يهود، وقُتل منهم يومئذ نيف

ورجع ابن صمادح قد صفرت يداه، وأخلفه ما تمنـاه، وانقلـب اليهـودي    . وطال عهدهم بمثلها
                                                           

(1) ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.187-189 
 .ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.187-189: ؛ 54NtKMا1o \o-<\، ا.7@<=ن، ص (2)
؛ ا²²o\ ا.�6<�²²، أ²²0J=ل 266، ص3، اF²²J \²²oاري، ا.@<²²=ن ا.N²²�0ب، �²²ـ 769، ص2، م1ا.�HKMN7K²²، ا.N>]F²²ة، ق(3) 

 . 266اgJOم، ص
(4) NtKM :H. BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.852.  
؛ اo\ ا.�6<�²، أ²0J=ل   440، ص1؛ اo\ ا.�6<�، اW=bq/، م266، 231، ص3اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب ،�ـ (5)
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فثـارت إذ ذاك  : " ويقول المقـري ". )1(مذموماً مدحوراً، لم يمتع بدنياه، وال خلص إلى ما رجاه
  . )2("مقتلة عظيمة وفيهم الوزير المذكورصنهاجة على اليهود، وقتلوا منهم 

وبمقتل يوسف بن إسماعيل بن نغدله ومعظم رجاالت اليهود في غرناطة، فقـد اليهـود   
مركزهم الثاني في األندلس، و كانوا قد فقدوا مركزهم األول في قرطبة بانتهاء عصر الخالفـة،  

كز الثالث ليهود األندلس بعـد  وانتقل من تبقى من يهود غرناطة إلى إشبيلية التي أصبحت المر
  .)3(غرناطة

لم يكن إسماعيل وولده يوسف هما اليهوديان الوحيدان في األندلس اللذان يحصالن فـي  
فقد كان وزير صاحب المريـة ابـن صـمادح    . دويالتها في عصر الطوائف على منصب كبير

، )5(حسداي ابن يوسـف  ، ووزير المقتدر بن هود في سرقسطة يهودياً يدعى أبو الفضل)4(يهودياً
وليس يهود غرناطة وحدهم هم الذين حصلوا على وظائف مهمة في ذلك العصر، وتسلَّطوا على 

فقد حصل عليها يهود آخرون في دويالت أخرى، ومارسوا تسلَّطهم على المسـلمين  . المسلمين 
أيضـاً  ومثلما استنكر مسلمو غرناطة هذا التسـلط ورفضـوه، اسـتنكره    . )6(بدرجات متفاوتة

فهناك حادثة وقعـت فـي   . وعبروا عن رفضهم له بطرق مختلفة. المسلمون في تلك الدويالت 
المرية، أشرنا لها سابقاً، تبين أن أحد فقهائها المشهورين ويدعى عبد اهللا بن سهل بـن يوسـف   

قد رأى وزيرها اليهودي، يستحم في حمام للمسلمين وبين يديه صـبي  ) م1087=هـ480: ت(
سمه محمد ، واليهودي يناديه يا محمدال ، فغضب الفقيه ، إذ الحظ أن الوزير اليهـودي  يخدمه ا

يتعمد أن يصغر اسم محمد إهانة للرسول ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وللمسلمين، وقام بضـرب    
  . )7(اليهودي بحجر على رأسه فقتله

ي، فأزعجه ومر أبو حفص العروضي الزكرمي بدانية، فطولب بمكس كان يتواله يهود
  :ذلك، واستنكره بقوله

ــا   ــروة فين ــريعة والم ــم الش   حك
  

ــالفتم      ــد خ ــة لق ــل داني ــا أه   ي
  أمرت به تـرى نسـخ اإللـه الـدينا      

  
  مــالي أراكــم تــأمرون بضــد مــا  

ــا   ــة طلبونـ ــود بجزيـ   وأرى اليهـ
  

  كنــا نطالــب لليهــود بجزيــة     
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ــحنونا  ــده سـ ــن بعـ   ال ال وال مـ
  

ــذا    ــى ب ــاً أفت ــمعنا مالك ــا إن س   م
ــا   ح   ــد طلبون ــالمكس ق ــاهم ب   اش

  
  هــذا ولــو أن األئمــة كلهــم     

ــا     ــه قاعون ــدل وزن ــان يع ــو ك   ل
  

ــه   ــس عدل ــي يمكَّ ــب مثل ــا واج   م
  رِفــداً يكــون علــى الزمــان معينــا  

  
ــدحكم    ــال بم ــا أن نن ــد رجون   ولق

  )1(ال تأخـــذوا منـــا وال تعطونـــا  
  

ــنكم      ــالمة م ــع بالس ــاآلن نقن   ف
هم لتولية يهود على رقاب المسلمين فقـال  كما عبر شعراء أندلسيون آخرون عن رفض  

  :الحسن بن الجد
ــروج  ــال وبالسـ ــت بالبغـ   وتاهـ

  
ــروج     ــى الف ــود عل ــت اليه   تحكم

  وصــار الحكــم فينــا للعلــوج     
  

  وقامـــت دولـــة األنـــذال فينـــا  
  )2(زمانك إن عزمت علـى الخـروج    

  
  فقـــل لألعـــور الـــدجال هـــذا  

ر بعد أن رحل إليها من سرقسطة وقال ابن عتبة اإلشبيلي عندما سئل عن حاله في مص  
  :التي كان أبو الفضل حسداي بن يوسف يشغل فيها منصب الوزير للمقتدر بن هود

ــرود   ــة الق ــي دول ــص ف   أرق
  

  أصبحت فـي مصـر مستضـاماً     
ــود   ــارى أو اليهـ ــع النصـ   مـ

  
ــرٍ     ــي أخي ــر ف ــيعة العم   واض

ــدود   ــذوات وال جـــ   ال بـــ
  

ــيهم    ــام فـ ــد رزق األنـ   بالجـ
  )3(هـود  للغرب فـي دولـة ابـن     

  
ــاً    ــؤمهم رجوعـ ــن لـ   أود مـ

    
وغضب الشاعر أبو القاسم خلف بن فرج الليبيري المعروف بالسميسير، عنـدما قـام    

باديس بتولية نصراني يدعى أبو الربيع، بعد ثورة مسلمي غرناطة على الوزير اليهودي يوسف 
نظم ثالثـة أبيـات   وعبر الشاعر عن سخطه، وسخط مسلمي غرناطة، ب. )4(بن إسماعيل وقتله

شعرية، وكتابة نسخ عدة منها، وإلقائها في طرقات وشوارع غرناطة، وسار من سـاعته إلـى   
المرية معتصماً بأميرها المعتصم بن صمادح، وطارت األبيات في أقطار األندلس ، ولما وقـف  

  :واألبيات هي. باديس عليها، أرسل وراءه أصحاب الخيل ففاتهم ولم يلحقوه
ــ ــدل البــ ــالخرابــ   ول بــ

  
ــى ورا    ــوم إلــ ــّل يــ   كــ

  وزمانــــــاً تنصــــــرا   
  

ــوداً   ــاً تهـــــ   فزمانـــــ
  )5(س إنِ الشـــــيخ عمـــــرا  

  
  وسيصـــبو إلـــى المجـــو    
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    عـدتولية يهود على رقاب المسلمين في بعض دويالت الطوائـف ، ال يمكـن أن ي إن
االة اليهـود  تسامحاً ، بل هو في رأيي انحراف عن شريعة اإلسالم التي نهت المسلمين عن مـو 

  والنصـوص الشـرعية التـي تبـين ذلـك كثيـرة، نـذكر منهـا قـول اهللا          . واالستعانة بهم
لَّهم ياَأيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصارى َأوِلياء بعضهم َأوِلياء بعضٍ ومن يتَـو  �: تعالى

 منْهم فَِإنَّه نْكُمم ينالظَّاِلم مي الْقَودهلَا ي اللَّه ـ   )1( �ِإن : ، وقول الرسول ـ صلى اهللا عليه وسـلم 
، وقوله لألنصار الذين قالوا له يوم أحد أال نسـتعين بحلفائنـا مـن    )2("ال تأمنوهم إذ خونهم اهللا"

ـ كتاباً إليـه  ، وكتب أحد عمال عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه   )3("ال حاجة لنا فيهم: "يهود
ال : "إن المال قد كثر ، وليس يحصيه إال هم، فاكتب إلينا بما تـرى ، فكتـب إلـيهم   : يقول فيه

تدخلوهم في دينكم، وال تسلموهم ما منعهم اهللا منه، وال تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابـة،  
   .)4("فإنما هي حلية الرجال

دويالت عصر الطوائف مـن وراء هـذا    وقد الحظنا ما جناه مسلمو األندلس في بعض
لقد ُأهينوا وُأهين دينهم، وصاروا محكومين لليهود مع أنهم يعيشون في دار اإلسـالم  . االنحراف

وتحت حكمه، وصار بعض الضعفاء والجبناء من المسلمين مضطرين لنفاق اليهود ورؤسـائهم  
  :يرة إلسماعيل بن نغدلهومدحهم مدحاً وصل في بعض األحيان إلى حد الكفر، كقول ابن خ

  )5(وإن كنت في قومي أديـن بـه سـرا   
  

    ــديكُم ــراً ل ــبت جه ــدين الس ــن ب   أدي
وكانت نتائج هذا االنحراف سيئة أيضاً على يهود األندلس أنفسهم، فبعد أكثر من ثالثـة    

قرون من العالقات الحسنة بين السلطة واليهود في األندلس في العهد األموي، عاشها المسلمون 
ي ظلِّ االلتزام بشريعتهم، وعاشها اليهود ملتزمين بعهودهم، حدثت لليهود في غرناطة مذبحـة  ف

كبيرة، قام بها عامة المسلمين رداً على تجاوزات اليهود الكثيرة وتسلّطهم الكبير الذي ما كان له 
  .أن يحدث لوال االنحراف الذي أوصلهم إلى المناصب العليا

االنحراف ونتائجه علـى المسـلمين واليهـود هـم الحكـام       والمسؤول األول عن هذا
وكلوا أمور المسلمين إلى اليهود، فعاثوا فيهم عيث األسود "المنحرفون عن شريعة اهللا، فهم الذين 

وقد تحدث ابن حزم عن هؤالء الحكام المنحـرفين الـذين   . )6("وجعلوهم حجاباً ووزراء وكتاباً
نة أو حصن في شيئ من أندلسنا هذه، أولها عـن آخرهـا ،   إن كل مدبر مدي: "عاصرهم بقوله 

محارب هللا تعالى ورسوله وساع في األرض بفساد؛ والذي ترونه عياناً من شنِّهم الغارات علـى  
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أموال المسلمين من الرعية التي تكون في ملك من ضارهم، وإباحتهم لجندهم قطع الطريق على 
مكوس والجزية على رقـاب المسـلمين، مسـلِّطون    الجهة التي يقضون على أهلها، ضاربون لل

لليهود على قوارع طرق المسلمين في أخذ الجزية والضريبة مـن أهـل اإلسـالم، معتـذرون     
  .)1("بضرورة ال تبيح ما حرم اهللا ، غرضهم فيها استدام نفاذ أمرهم ونهيهم

عهـدهم  ووصف ابن الكردبوس هذا النوع المنحرف من الحكام الذين صار اليهود فـي  
وضعف بعضهم عـن  :" وزراء وموظفين كباراً  يتحكمون بالمسلمين ويسخرون من دينهم بقوله

بعض إال بمعونة الروم، فبذلوا للفنش ما يحبه من األموال ، ليعيـنهم علـى منـاوئيهم بأنجـاد     
الرجال، واللعين في أثناء ذلك لما بينهم من الفتنة مسرور، وهم مـع ذلـك مشـتغلون بشـرب     

واقتناء القيان وركوب المعاصي وسماع العيدان، وكلُّ واحد منهم يتنافس فـي شـراء    الخمور،
  . )2(الذخائر الملوكية متى طرأت من المشرق كي يوجهها إلى الفنش هدية، يتقرب بها إليه

وتعبر رواية أخرى البن الكردبوس عن معدن هذا النوع من الحكام، إذ بـين أن ابـن   
ب شنتمرية ، حمل الهدايا النفيسة ، وتوجه بها إلـى الملـك األسـباني    رزين حسام الدولة صاح

ألفونسو ليهنئه على احتالله لطليطلة، فجازاه ألفونسو بإعطائه قرداً، احتقاراً له، لكن حسام الدولة 
  .)3( عد ذلك مفخرة له

يهودي وقد هان هؤالء الحكام حتى على أعدائهم ، إذ روي أن ألفونسو قال البن مشعل ال
كيف أترك قوماً مجانين ، تَسمى كل واحد منهم باسم خلفـائهم وملـوكهم   :" رسول ابن عباد إليه

وأمرائهم المعتضد والمعتمد والمعتصم والمتوكل والمستعين والمقتدر واألمين والمأمون، وكـل  
اً ، قد أظهـروا  واحد منهم ال يسلُّ في الذب عن نفسه سيفاً ، وال يرفع عن رعيته ضيماً وال حيف

الفسوق والعصيان واعتكفوا على المغاني والعيدان ؟ وكيف يحّل لبشر أن يقر منهم على رعيته 
4("أحداً ، وأن يدعها بين أيديهم سدى(.  

إن هذا النوع من الحكام هم الذين مكنوا اليهود من رقاب المسلمين ، وتركوهم يعيثـون  
همه بعده أعراض للمسلمين تنتهك، وال حرمات لهم تُدنَّس ومن ضيع دينه ال ي. فساداً في ديارهم

  .، وال يهتم إال بشهواته الرخيصة فقط
وإن ما أصاب بعض مسلمي األندلس من ذلٍّ وهوان على أيـدي اليهـود فـي عصـر     
الطوائف وما حلَّ باليهود أنفسهم ، كان نتيجة طبيعية لالنحراف عن أحكام الشريعة اإلسـالمية  

اهللا سبحانه وتعالى، لتحقِّق للملتزمين بأحكامها من المسلمين السعادة والعزة والحياة  التي شرعها
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الفاضلة، ولمن رضي بالعيش تحت حكمها من غير المسلمين ، وعمل بأحكامها ، العدل واألمن 
اي فمن اتَّبع هد. "... ولن يجني المنحرفون عنها إال التعاسة والشقاء والخسران المبين. والتسامح

 . )1("ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى. فال يضلُّ وال يشقى
تولى ملك غرناطة بعد باديس ابن ابنه عبد اهللا وهو ابن بلقين الذي سبق أن قتله يوسف 

وقد امتنع يهود أليسانة . )3(، وقد سمح لليهود بالعودة إلى غرناطة، ومنع أي اعتداء عليهم)2(بالسم
 . )4()م1090=هـ483(لجزية المفروضة عليهم، حوالي سنة التابعة له عن دفع ا

ويروي األمير عبد اهللا هذه الحادثة في مذكراته، ويبين أن هناك سببين المتناع اليهـود  
فرضنا على أهل أليسانة ذهبـاً كثيـراً باسـم    "إن أولهما يرجع إلى أننا : يقول. عن دفع الجزية

 )5("ذلك على الصحة واالنطباع فنفرت لـذلك أنفسـهم   التقوية، لم تجر عادتهم به، وحملناهم في
قيام األمير عبد اهللا باستدعاء ابن أبي الربيع اليهودي ليدله على أموال الدولة التي تبين : وثانيهما

وقد عـرف  . أن والده أبو الربيع قد سرقها عندما كان خازناً لألموال في عهد باديس بن حبوس
اً مملوءاً بالذهب في دار أبي الربيع أثناء حفرهم ألساس سورٍ ذلك بعد أن وجد المسلمون صندوق

وكان ابن أبي الربيع صهراً لليهودي ابـن ميمـون   . يتصل بالحمراء، أمر ببنائه األمير عبد اهللا
الذي عينه األمير عبد اهللا مسؤوالً عن جمع الجزية من يهود أليسانة، فقام ابن ميمون بمنع ابـن  

. بة للدعوة خوفاً عليه من التعذيب، وقام بتحريض اليهود على العصـيان أبي الربيع من االستجا
ووجد ابن ميمون المذكور السبيل إلى إغرائهم، وحملهم على النفاق، فأجـابوه، ودخلـوا فـي    "

 . )6("جدوا معشر بني إسرائيل في حماية أموالكم: السالح، ونادى فيهم أن
بن ميمون الذي سبق أن ارتكـب جريمـة   وكان البد من إنهاء هذا العصيان، ومعاقبة ا

أخرى، عندما أقدم على قتل عامل األمير ابن أبي لَوال؛ أرسل األمير عبد اهللا جيشاً إلى أليسانة، 
تحت قيادة رجل يدعى مؤمل، ففرض حصاراً عليها، وقبل أن يقتحمها حدثت مفاوضـات بينـه   

وقد تم االتفاق علـى أن يـدفع   . )8(غياث، مثل اليهود فيها الحبر إسحاق بن )7(وبين ابن ميمون
وعنـدما رجـع   . يهود أليسانة الجزية وأن ترفع عنهم األموال التي فرضت عليهم زيادة عليهـا 

مؤمل بجيشه التقى باألمير عبد اهللا الذي كان قد خرج إليه بنفسه على رأس جيش آخر، ليسـهم  
تفاق، ونصحه بالعودة، خشية مـن  في القتال ضد يهود أليسانة، وشرح مؤمل لألمير تفاصيل اال
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قيام ابن ميمون باستدعاء المعتمد بن عباد الذي صار قريباً من أليسانة عندما ضم إليه قرطبـة،  
إنه سيستدعى ابن عباد ويدعمه ليسقط : وكان ابن ميمون يشجع يهود أليسانة على الصمود بقوله

يس خوفاً من التحالف الذي يهـدد  وأخذ األمير بنصيحة مؤمل ل. دولة غرناطة، ويضمها لمملكته
به ابن ميمون، إذ كان يستبعد أن يستجيب ابن عباد لليهود، وإنما ألن ما حـدث مـن حصـار    

لكنه قرر أن ينتهج أسلوباً جديداً في التعامل مع . )1(ألليسانة كان كافياً إلرهاب يهودها المتمردين
يهود البن ميمون، الذي ظلمهـم عنـدما   ابن ميمون ومع يهود أليسانة مستفيداً من كره هؤالء ال

 . )2("استمال بها أقواماً من الغرباء، يصول بهم على أهل ملته"
ووجسـت  : "وهو يحدثنا عن سياسته الجديدة معهم وكيفية قضائه على ابن ميمون بقوله

نفسي من ابن ميمون إلظهاره الخالف واإلعالن بذلك، وعلمت أن هذه هدنة على دخَن، وأن ال 
تصح لي معه، وسيؤثر أمثال هذه، فدبت إلي المداخلة من اليهود المخمولين في زمانـه،   طاعة

وكان أخـذ  . ووعدتهم باإلحسان، وتكرر في الوساطة ابن سيقي، حتى أبرمت من ذلك ما أملته
وكان الواسطة أيضاً ابن المرة مـع أبـي العبـاس    . العصبة له، وهو غافل. ابن ميمون يسيراً

ان ذلك مما نقمه مؤمل النحياشه عن ذلك، إلى أن وردوا الحضرة علـى عـادتهم،   وك. الحكيم
وأمرت بثقافه مع ابنه برضاء من الشيوخ، وأمرتُ أن ال زعيم فيهم بعد اليوم إال الكـل مـنهم   

وتهدنت . وخاطبت عامتهم نُعلمهم بما لهم في ذلك من الصالح. أمناء منُّوه بهم، فشكروا ورضوا
3("ت إلى أن تلف الكلاألحوال وقر( . 

أما عن عالقة اليهود بالسلطة في إشبيلية التي أصبحت أهم مركز لليهود في األندلس بعد 
التمزق الذي حل بيهود غرناطة، فيمكن التعرف عليها من خالل المعلومات القليلة التي تقـدمها  

 . كل من المصادر اإلسالمية واليهودية
بيهودي وجرحه وحرك عليه العامة وسط السوق فـي   يروي الشنتريني أن مسلماً بطش

فقام صاحب المدينة عبـد اهللا بـن سـالم    . إشبيلية، بحجة أن هذا اليهودي سب شريعة اإلسالم
بالقبض على المسلم وحبسه، فأنكر الناس عليه ذلك، وأظهروا تذمراً من تصرفه، فخـاف ابـن   

ي كان في قرطبة، يستشيره ويطلب تعليماته، سالم وأرسل إلى حاكم إشبيلية المعتمد بن عباد الذ
يضم نخبة مـن   فسارع المعتمد إلى إرسال ولده سراج الدولة إلى إشبيلية، وبعث معه جيشاً كثيفاً

وكان القصد مـن إرسـال   . علمائه وخيرة رجاله ووزيره الوليد بن زيدون، بالرغم من مرضه
ث اعتداء على يهود المدينة، أو على حاكمها هؤالء إلى إشبيلية تهدئة العامة، والحيلولة دون حدو

 . )4(الذي عاقب المسلم وترك اليهودي
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إن تصرف كل من عبد اهللا بن سالم والمعتمد بن عباد في هذه القضية يدل على حرص 
حكومة إشبيلية على العدل، فبالرغم من كون القضية بين مسلم ينتصر للشريعة، ويهودي يعتدي 

لحاكم كان مسلماً، ويغضبه أن تمس الشريعة بأذى، إال أنه سجن المسلم عليها، وبالرغم من أن ا
ألن معاقبة المذنبين يهوداً أو مسلمين ليست من اختصاص أحد . الذي ثبت عليه البطش باليهودي

وقانونها اإلسالمي يقضي برفع الشكاوى إلى القاضي المسلم الـذي يتحقـق مـن    . غير الدولة
أو بشهادة أخرى، فإذا ثبتت التهمة فعندئذ يتـولى القاضـي نفسـه     صحتها إما باعتراف المتهم،

وأعتقد أن عدم وجود شاهد آخر على تهمة اليهودي هو الذي دفع ابن سالم إلـى  . تقرير العقوبة
فـزعم أنـه سـب    : "وما يفهم من رواية الشنتريني أن التهمة لم تكن ثابتة ولـذلك قـال  . تركه

 . )1("الشريعة
ريصة على العدل الذي يضمن ألهل الذمة الحمايـة، واألمـان وال   وألن دولته كانت ح

يجيز معاقبتهم جميعاً بجرم أحدهم، سارع المعتمد إلى احتواء تلك الفتنة بكل ما أوتي من قـوة،  
وذلك من أجل أن يمنع حدوث تطورات في إشبيلية قد تنزل باليهود كارثة، كتلك التي حدثت في 

في وقوعها غياب السلطة الحازمة التي تمنع اليهود من نقـض  غرناطة منذ عهد قريب، وتسبب 
وكان المعتمـد حريصـاً   . عهودهم وتجاوز حـدودهم، وال تتجاهل مشاعر المسلمين وتذمرهم

ولـذلك  . أيضاً على تهدئة اليهود الذين بطش بواحد منهم وجرح دون أن تثبت للدولة جريمتـه 
الرغم من مرضـه، ألنـه خبيـر بالسياسـة،     أصر على إرسال وزيره أبو الوليد بن زيدون، ب

قدمه إلى النظر على أهل الذمة، لبعض األمـور  " وبشؤون أهل الذمة أيضاً، إذ سبق للمعتمد أن 
اشـتداد فـي   "فحقق في هذا المجال نجاحاً كبيراً، إذ يصفه الشنتريني بأنه صاحب . (2)"العارضة

 . )3("رعاية متقادم الذمة
في قصور بني عباد ملوك إشبيلية ذوي النسب العربي، فعمـل  وقد سمح لليهود بالخدمة 

ـ 462-415(الحبر اليهودي إسحاق بن باروخ بن الباليه منجماً لـدى المعتضـد   -1024= هـ
. )5(كما خدم لديه أيضاً جوزيف بن ميغاش، وهو أحد الهاربين اليهود من غرناطـة . )4(م1069

باستدعاء إسحاق بن باروخ الباليه للعمـل لديـه   وعندما تولى المعتمد بن عباد حكم إشبيلية، قام 
فتولى جمع وتسليم الجزية المفروضة . )6(منجماً، ثم قام بتعيينه رئيساً للطائفة اليهودية في مملكته
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فأصبح إسحاق من أثرياء اليهود في إشبيلية، وصـار الطـالب   . المفروضة على اليهود للدولة
المدينة المزدهرة المتحضرة، يحظون بدعمـه  والمثقفون اليهود الذين يفدون لطلب العلم في هذه 

، كما استعمل إسحاق مركزه الذي منحه له المعتمد، في إنشاء مكتبة ضـخمة، أنفـق   )1(ورعايته
عليها أمواالً كثيرة، ووظف العديد من اليهود ليجمعوا له الكتب، وتمكن بماله وبجهود موظفيـه  

 . )2(قدت في أحداث غرناطةمن جمع كثير من كتب مكتبة يوسف بن إسماعيل التي ف
وكانت بعض العائالت اليهودية اإلشبيلية الثرية مقربة من حكام إشبيلية، وحصل بعض 

وعائلة . أبنائها على وظائف حكومية، مثل عائلة كامنيل التي ظلت قريبة من السلطة لمدة طويلة
شغل منصباً مهماً فـي  ابن مهاجر التي ينتمي إليها أبو إسحاق إبراهيم بن مير بن مهاجر، الذي 

وقد مدحه الشـعراء اليهـود   . لقب الوزير إضافة إلى ألقاب رنانة أخرى حكومة إشبيلية، ومنح
المعاصرون له، وعدوه مخلصاً لشعبه، وراعياً للطوائف اليهودية في مملكة إشـبيلية والبلـدان   

وسـخر  . خبيراً بعلـم الفلـك  وكان أبو إسحاق عالماً ومتمرساً بالتعاليم اليهودية و. البعيدة أيضاً
وثمة عائلة أخرى احتلت موقع التقدير بين ) 3(سلطاته لفرض االنضباط الديني على يهود إشبيلية

الحادي عشر الميالدي، وهي عائلة ابـن يـانوم،   /يهود إشبيلية في ختام القرن الخامس الهجري
  . )4(لكنها لم تكن مقربة من حكام إشبيلية

م مناطق األندلس والخارج إلى إمارة إشبيلية لالستقرار في ظل لقد تدفق اليهود من معظ
الحرية والتسامح واالزدهار االقتصادي والثقافي الذي وفره الحكام من بني عباد، لجميع السكان 

 . )5(على اختالف عناصرهم وأديانهم، فزادت أعداد اليهود هناك زيادة كبيرة
السياسية التي مرت بها إمارة إشـبيلية إال  وبالرغم من قلة مشاركة اليهود في األحداث 

فبعد أن ضعفت دولة بني جهور في قرطبة نتيجـة للصـراع علـى    . أنهم لم يغيبوا عنها تماماً
ابني محمد بن جهور، طمع في السيطرة عليها كل  حكمها بين األخوين عبد الرحمن وعبد الملك

حاكم إشبـيلية، وتمكـن حكـم بـن     من المأمون بن ذي النون حاكم طليطلة، والمعتمد بن عباد
عكاشة من السيطرة على المدينة، وفتح أبوابها البن ذي النون، الذي دخلها ثم ما لبث أن توفي، 
فاستنجد أهل قرطبة بابن عباد، وعندما دخلها هرب حكم بن عكاشة، وتمكن منه يهـودي مـن   
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يخبرنا ابـن الخطيـب    ولم. )(1)م1075=هـ467(رجال قرطبة فقتله عند قنطرتها، وذلك سنة 
ولكن . صاحب هذه الرواية بدوافع اليهودي من قتل ابن عكاشة، وال بالكيفية التي تم فيها الحادث

تزامنه مع دخول ابن عباد إلى قرطبة، ومع هروب ابن عكاشة منها يؤكد على أن دوافع سياسية 
يحفظه لهـم ابـن   تقف وراءه، وهي على األغلب رغبة هذا اليهودي في تسجيل موقف لليهود 

 . عباد
وقد شغل اليهود مناصب مهمة ووظائف حكومية في دول أخرى داخل األنـدلس أثنـاء   

ففي سرقسطة صار أبو الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي وزيراً في عهـد  . عصر الطوائف
ـ 474-438(حاكمها المقتدر باهللا بن محمد بن هود الجـذامي   وكـان  . )2()م1081-1016=هـ

، لكن روايات المؤرخين )3(ه من ولد النبي موسى عليه السالم، وقد أعلن إسالمهحسداي يزعم أن
وذهبـوا أن جاريـة   : "المسلمين عن دوافعه وممارساته، تشككنا في صدقه، إذ يقول الشنتريني

ذهبت بلبه، وغلبته على قلبه، فجن بها جنونه، وخلع إليها دينه، وعلم بذلك صاحبها، فزفها إليـه  
بين يديه، فتجافى عن موضعه من وصلها، أضيع ما كان بين داللها ودلها، أنفةً ووضع زمامها 

 . )4("من أن يظن الناس أن إسالمه كان من أجلها، فحسن ذكره، وخفي على كثير من الناس أمره
وكان صديقه المسلم أبو الفضل بن الدباغ الذي عرفه عن قرب يلمح في حديثـه إليـه،   

  . )5(إال مدعياً لإلسالموتندره عليه أنه لم يكن 
وقد استطاع حسداي بن يوسف بما أوتي من ذكاء وبالغة أن يحظى بمكانة مرموقة لدى 

وقد جمع ابن بسام في كتابه الذخيرة، كثيراً مما كتبه حسداي فـي  . حاكم سرقسطة المقتدر باهللا
ذي يقرب يهودياً من مدح المقتدر، وهو مدح يدل على نفاقه الشديد، ويصور عقلية هذا الحاكم ال

، حتى وصل إلى عورِه، فجعله ميزة )6(لقد امتدح حسداي كل شيئ في المقتدر. أجل مديح كاذب
  :يحسده عليها المبصرون، وساق إليه قول القائل

  إال إذا نظــــرت بعــــين واحــــدة
  

  شمس الضحى يعشـي العيـون ضـياؤها     
  فــاعرف فضــيلتهم وخــذها فائــدة     

  
ــرو   ــور واحتق ــاه الع ــذاك ت ــورىفل   ا ال

ــدة   ــين واحـ ــت بعـ ــا قويـ   )7(فكأنمـ

  
  نقصـــان جارحـــة أعانـــت أختهـــا  
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وظل حسداي بن يوسف بالرغم من إعالنه لإلسالم ووصوله إلى منصب رفيع، يمارس 
فسقه ومجونه، وكان ابن الدباغ أحد أصدقائه الذين يجتمع معهم على موائد الخمر، وعندما غادر 

، وممـا  )1(علمهم أنه اعتزل الخمر وتاب إلى اهللا تعالىسرقسطة، أرسل إلى حسداي وأصحابه، ي
، فـرد عليـه   " 2)(وأنتم سادتي أخالء النبيذ برئت منكم كما برئ المسيح من اليهـود : "قاله لهم

حسداي برسالة يزين له فيها الفسق، ويرغبه في الخمر، ويؤكد له أنه هو الذي انحرف عنـدما  
 . )4("لغي ما أنت فيه منذ اليومفاعلم أن ا: "، ويقول)3(ترك شرب الخمر

، ويزكي عنده من رضي 6)(، ويشاركه في رحالته)5(وكان حسداي يكتب للمقتدر رسائله
ويهجو بقلمـه مـن كلفـه     )7(رضي عنهم، إذا رغبوا في الحصول على وظيفة في دولة المقتدر

  .)8(المقتدر بهجائه
ـ   )9(وقد لجأ إليه األديب أبو الحسن الحصري اس اليهـودي صـهر   يشكو إليه ابـن عب

الحصري رد إليه المال الذي استدانه منه  حسداي، الذي رفض أن يعيد إليه رهنه، بالرغم من أن
  . )10(في الوقت المحدد

وبحكم موقعه في دولة المقتدر بسرقسطة صارت لحسداي بن يوسف عالقات وطيدة مع 
بن عمار أحد الـذين   وكان أبو بكر محمد. شخصيات مرموقة في اإلمارات والممالك المجاورة

  :توثقت به عالقتهم، وقد كتب إليه رسالة من سجنه يقول فيها
ــر ــائم الزه ــوقظ ن ــل ي ــة      كالط ــو بقافي ــاك ول   أدرك أخ

ــه     )11(في غيـر مومـاة وال بحـر    ــاب ب ــت الرك ــد تقاذف   فلق
وقد أثنى حاكم بلنسية أبو عبد اهللا بن طاهر على أبى الفضل حسداي، وذلك في رسـالة  

الوزير الكاتب أبو الفضل، وحيد الفضل، وينبوع النبـل، ومـا   : "بها إلى المقتدر يقول فيهابعث 
  :عداه قول القائل

ــله     )(12وأين في الناس فتـى مثلـه   ــه فض ــل ل ــا الفض   إن أب
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غادر أبو الفضل حسداي سرقسطة دون أن يعلم المقتدر بعزمه على الرحيل، ثم أرسـل  
، ورد عليه المقتدر يعاتبه على رحيله عنـه  )1(ب تركه لسرقسطةإليه رسالة، لم يوضح فيها أسبا

. )3(ويتضح من الرسالتين أن الرجلين ظال حافظــين للصـداقة والـود   . )2(من دون أن يخبره
 . وانقطعت منذ تلك المراسلة أخبار أبى الفضل حسداي بن يوسف اإلسرائيلي

، )4(ه دول الطوائف في األندلسوبالرغم من االزدهار االقتصادي والثقافي الذي تميزت ب
، إال أن النزاعات المستمرة بين حكام هذه الدول قد أضعفتهم، وجعلتهم يفشـلون فـي   )4(األندلس

صد الهجمة الصليـبية التي تعرضت لها األندلس من قبل الممالك واإلمارات النصـرانية فـي   
ل الشمال، فسقطت بعض المدن اإلسالمية في شمال األندلس، واضـطر حكـام عـدد مـن دو    

وكان لليهود موقف سلبي من المسلمين، حيث وقفـوا  . النصارى الطوائف إلى دفع الجزية لملوك
، استولى الكبيطـور  )م1056=هـ448(ففي سنة . إلى جانب ملوك النصارى وقدموا لهم العون

المعروف بالسيد على مدينة بلنسية بعد حصار دام عشرين شهراً، وحينما دخلها صلحاً غدر بها 
ووقف يهود المدينة إلى جانب الجيش النصراني، فعين الكبيطـور  . ، وعاث فيها فساداًوأحرقها

 ن المصادر التاريخية لم تقـدم أيـة  إال أ يهودياً لجمــع الجزيـــة مـــن المسلميــن،
إشارة إلى قيام المسلمين باالنتقام مـن يهـود بلنسـية بعـد أن اسـتعادها المرابطـون سـنة        

 ). م1102=هـ495(

ما اضطّر المعتمد إلى القبول بدفع الجزية لملك قشتاله أذفونش بن فرذالند، أرسـل  وعند
أذفونش مع النصارى الذين بعثهم لقبض الجزية يهودياً اسمه عمرام بن شاليب بارع في شؤون 

حلوا بباب من أبواب إشبيلية فوجه لهم المعتمد المال، مع جماعة مـن  ") 5(النقد، وعندما وصلوا
واهللا ال أخذت هذا المعيار، وال آخذه منه إال مشجراً، وبعد هذا العام : ه، فقال اليهوديوجوه دولت

ال آخذ منه إال أجفان البالد، ردوه إليه، فرد المال إلى المعتمد، وأعلم بالقصة، فدعا بالجند، وقال 
النصـارى،   اسجنوا: ائتوني باليهودي وأصحابه، واقطعوا حبال الخباء، ففعلوا وجاءوا بهم، فقال

واهللا لـو  : واصلبوا اليهودي الملعون، فقال اليهودي ال تفعل، وأنا أفتدى منك بزنتي ماالً، فقـال 
أعطيتني العدوة واألندلس ما قبلتهما منك، فصلب، فبلغ الخبر النصراني، فكتب فيهم، فوجه إليه 

. )6("الزقـاق  بهم، فأقسم النصراني، أن يأتي من الجنود بعدد شعر رأسه حتى يصل إلـى بحـر  
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وسفر بذلك بينهمـا  : "منها رواية الحميري التي يقول فيها) 1(وهناك روايات أخرى لهذه الحادثة
  يهودي كان وزيراً البن فرذلند، 

فتكلم بين يدي المعتمد ببعض ما جاء به من عند صاحبه فأيأسه ابن عباد من جميع ذلك، 
ه، فأخذ ابن عباد محبـرة كانت بـين يديـه،   فأغلظ له اليهودي في القول، وشافهه بما لم يحتمل

 .)2("على رأس اليهودي، فألقى دماغه في حلقه، وأمر به فصلب منكوساً بقرطبة فأنزلها
لقد فجرت غطرسة اليهودي وعداؤه األعمى للمسلمين الذين طالما أحسنوا إلـى قومـه،   

ذي يتعمد اليهود والنصـارى  غضبة إسالميةً عربيةً في نفس المعتمد، فلم يحتمل اإلهانة والذل ال
أن يلحقوه به وبالمسلمين، فقام بقتل هذا اليهودي، ودعا أمير المرابطين في المغرب يوسف بـن  

يا أبـت أتـدخل   : "تاشفين لدخول األندلس لمساعدته في التصدي للصليبيين، وعندما قال له ولده
أي بني واهللا ال يسمع عني أبداً : "بقوله، رد عليه "علينا في أندلسنا من يسلبنا ملكنا، ويبدد شملنا؟

أني أعدت األندلس دار كفر، وال تركتها للنصارى، فتقوم اللعنة علي في منابـر اإلسالم مثل ما 
ودخل المرابطون إلـى   .)3("حرز الجمال عندي واهللا خير من حرز الخنازير. قامت على غيري

-23=هـ479-رجب-12(معركة الزالقة وكان النصر في . األندلس، وتوحدت دول الطوائف
، واليهود الـذين شـاركوا   )4(على أدفونش بن فرذلند وجنده من النصارى) م1086-تشرين أول

، نصراً  مبيناً، ودرساً مهماً، يعلم المسلمين في كل وقـت كيـف   )5(معهم في القتال بأعداد كبيرة
 . ، وانتصارات عظيمةيصنعوا من إهانة أعدائهم لهم، وتسلطهم عليهم، وحدة، وجهاداً
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  المبحث الرابع

  وسلطنة غرناطة اليهود والسلطة في عهود المرابطين والموحدين
  

 :المرابطون واليهود: ً أوال
قامت دولة المرابطين في المغرب على أساس االلتزام بأحكام اإلسالم، والجهاد في سبيل 

، وكان على رأس هؤالء يوسـف  )1(دوقد رزقت هذه الدولة بقادة جمعوا بين التقوى والجها. اهللا
بن تاشفين الذي لبى استغاثة مسلمي األندلس وعبر إليهم بجيشه، فوحد ملوكهم وقادهم للنصر في 

بعد أن جمعهم ووعظهـم  ) م1086=هـ479(، ثم قفل راجعاً إلى المغرب سنة )2(الزالقة معركة
 . )3(وأخذ منهم عهداً بالعمل معاً ضد الهجمة الصليبية على األندلس

لكن ملوك الطوائف عادوا إلى منافساتهم وفرقـتهم وضعفهم، وأصبحوا غيـر قـادرين   
، فخلعهم وضم األندلس إلـى  )م1090=هـ483(على حماية المسلمين وديارهم، فعاد إليهم سنة 

 . )4(حكمه
وكان حكام المرابطين متسامحين بوجه عام في تعاملهم مع اليهود، يفهم ذلك من خـالل  

  -:اآلتية اإلشارات
) م1142-1106= هـ537-500(عين أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين : أوالً

اليهودي أبا أيوب سليمان بن المعلم طبيباً خاصاً له، وكان يحمل لقب الوزير الفخري، وكان 
هو والطبيب اليهودي إبراهيم بن كامينال وكيلين ماليين للدولة يعمالن في مجال جمع الجزية 

 . وضة على اليهودالمفر

وقد أتيح البن كامينال أن يخدم اليهود من خالل عمله في الدولة، ولذلك حصل على ثناء 
كان درعـاً لقومـه عنـد حصـول      الشاعر اليهودي المعاصر له موسى بن عزرا الذي قال إنه

 مشكالت لهم، وأنه بالرغم من وجوده في األندلس إال أن رعايته تصل إلى اليهود فـي العـراق  
 . )5(ومصر
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ذكر ابن عذاري أن معاهدةَ غرناطة شكوا إلى األمير علي بن يوسف عند قدومـه إليهـا،   : ً ثانيا
فأمر بمحضره معهم في مجلس نظره، فأدلوا بحجج في ظلمه "ولده حاكم غرناطة عمر بن علي، 

  . )2("ثم بعد ذلك أصابه طاعون كان سبب حتفه. )(1فسجنه لهم حتى أنصفهم من ظالمتهم
وبالرغم من أن الرواية تحدثت عن المعاهدة الذين قد يكونـون نصـارى أو يهـوداً أو    

  . كالهما، إال أنها تحمل دليالً على سياسة إنصاف أهل الذمة التي انتهجها المرابطون
كان لعمر بن علي بن يوسف كاتب يهودي، وقد عينه في هذا المنصب بالرغم من أنه كان : ً ثالثا

، إذ يبين ابن عذاري أنه يهـودي  )3(مي غرناطة، ويبدو أنه كان كثير اإلساءة إليهممكروهاً لمسل
وكان له كاتب يهودي األعراق واألخـالق  " ليس في أصوله فحسب، بل في أخالقه السيئة أيضاً

فبدأ بشؤمه أميره يناله، . يبغض الناس ويبغضونه، أشأم قسمة على نفسه ورئيسه ومن اتصل به
زل وأورده السجن وأداه إلى الهلكة، وغدا شؤمه عليه، فاستؤصل مالـه، ونهبـت   فجر إليه الع

  .)4("داره، وطلب ليوقع به، ففر وهلك بعد ذلك، وكان أشقر أزرق دميم الخَلق في وجهه خال
ومن المحتمل أن يكون اليهود قد تقلدوا وظائف أخرى لم تكشف عنها المصادر، بـدليل  

الرسمية المرابطية التي بعثها تاشفـين بن علي إلى القضاة والفقهـاء  ما جاء في إحدى الرسائل 
غيـر أن قـراره الـذي صـدر سـنة      . )5(يأمرهم بعدم إسناد وظائف الدولـة ألهـل الذمـة   

جاء متأخراً، أي قبل ثالث سنوات فقط من سقوط دولة المـرابطين، وهـو   ) م1143=هـ538(
  . يعكس على كل حال ما حدث على صعيد الواقع

أعاد المرابطون العائدون من معركة الزالقة إلى اليهود أمالكهم التي سـبق أن فقـدوها   : ً بعارا
أثناء الثورة على الوزير اليهودي يوسف بن إسماعيل، وقد فعلوا ذلك بالرغم من مشاركة يهـود  

 . )6(المناطق اإلسالمية المحتلة مع النصارى في تلك المعركة
يهودية على تسامح المرابطين مع اليهود، إذ يقول برويد فـي  شهدت بعض المصادر ال: ً خامسا

لقد عاش يهود إشبيلية في سالمٍ تحت حكـم  : "الموسوعة اليهودية في مقالة له عن يهود إشبيلية
 . )1(والموسوعة العبرية) 8(وقد أشار إلى ذلك كل من دوبنوف. )7("المرابطين
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طبياً قال لألمير يوسف بن تاشفين عنـدما جـاء   ذكر صاحب الحلل الموشية أن فقيهاً قر: ً سادسا
إلى قرطبة أنه وجد مجلداً من تأليف ابن مسرة الجبلي القرطبي يضم حديثاً مرفوعاً إلى النبـي  

أن اليهود ألزمت نفسها، أنها إذا جاءت الخمس مئة عام من بعد "محمد صلى اهللا عليه وسلم يبين 
يجئهم نبي منهم على ما زعموا، فإن اإلسـالم الزم  مبعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ولم 

لهم، ألنهم وجدوا في التوراة قول اهللا تعالى لموسى عليه السالم أن النبي الرسول الـذي معنـاه   
محمد البد من ظهور الحق على يده، ونوره متصل باتصال الساعة، فزعمت اليهود أنه مـنهم،  

فرفع هذا الفقيه القرطبي األمر إلى . ال فهو هذاوأنه إن لم يجيئ على رأس الخمس مئة عام، وإ
ويكمـل صـاحب الحلـل    . )2("ليرى ما يصنع فيهم] أليسانة[فاجتاز إلى مدينتهم . أمير المسلمين

فيذكر أنه استخلص منهم جملة ماٍل بسـبب ذلـك، وأن قاضـي    "الموشية روايـته لهذا الخبر 
غلبي أجرى مسألتهم معه على وجـه تـركهم   الجماعة أبا عبد اهللا محمد بن علي ابن حمد بن الت

وتؤكد بعض المصادر النصرانية هذا الخبر، وتبين أن وجهاءهم خرجوا إليه، ورجـوه  . )3("ففعل
أن يعفيهم من هذا االلتزام، واستعدوا مقابل ذلك أن يدفعوا إليه مبلغاً كبيراً، فوافق ولم يكـرههم  

  .)4()م1106=هـ500(على اإلسالم، وكان ذلك في سنة 
وأرى في عدم إجبار يوسف بن تاشفين اليهود على الوفاء بالتزام أجدادهم دلـيالً علـى   

فـقد كان بإمكانه أن يكرههم على اإلسالم دون أن يجد معارضة من فقهـاء  . تسامحه وحكمته
لكنه رأى أن قبوله لماٍل يتقوى به المسلمون على أعدائهم، . المسلمين، بسبب وجود ذلك الحديث

أن يضم إلى صفوفهم مجموعة من المنافقين الهاربين من الحق، لن يزيدوا المسلمين إال  خير من
 . خباالً

وقد خاض بعض المؤرخين اليهود المعاصرين في هذه الحادثة، وصوروها على أنهـا  
  .)5(محاولة إلكراههم على اإلسالم، قد نجوا منها برشوة يوسف بن تاشفين بأموالهم

سة التسامح التي انتهجهـا المرابطـون مـع اليهـود أن يأخـذوا حـذرهم       لم تمنع سيا: ً سابعا
وكـان علـي بـن يوسـف منـع اليهـود مـن سـكنى         : "منهم، يدل على ذلك قول الحميري

                                                                                                                                                                          
 
(1) /MN@n.ا /J`8`0.487، ص25، ما . 
  .80اo\ 08=ك ا.H1L=n، ا.C1e ا.T`0</، ص (2)
 . 80ن، ص.م (3)
(4) \J gً-? :        ²ـ� ،\M5²b`0.²/ دو.²/ اM5اoو \>�oاN²0.اه@²/، دول ا.�`ا�²© ودو.²/ اF.ا m.5?Oا ،=T=o ء=>a2 ،) ²0=نJ-

  ؛118ص) م1989
DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.728; H. BEINART, LUCENA, 

ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.550.  
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مراكش، فال يدخلها أحد منهم إال نهاراً، ثم ينصرفون فـي العشـية، ولـيس دخـولهم إياهـا      
  .)1("بها استبيح ماله ودمه إال ألموره وما يختص به، ومتى عثر على أحد منهم بات

. وال أجد في تصرف األمير المرابطـي تعصـباً أو خروجـاً عـن سياسـة التسـامح      
ألن من حق المرابطين بل مـن واجـبهم أن يتخـذوا كـل اإلجـراءات الضـرورية لحفـظ        

وأرى أن المرابطين قد خصوا مـراكش مـن بـين مـدن المغـرب واألنـدلس بهـذا        . أمنهم
، وألنهـا خصصـت ألمـرائهم وجنـدهم،     )2("ار مملكـة المـرابطين  د"اإلجراء ألنها كانـت  

ولـذلك يجـب أن   . )3("اتخذ يوسف بن تاشفين مدينة مراكش لنزولـه ونـزول عسـكره   "حيث 
تبقى بعيدة عـن غيـر الموثـوقين الـذين يمكـن أن ينقلـوا أسـرارها وأخبارهـا ألعـداء          

وقـد خصـوا اليهـود     .المسلمين، ويمكن أن يشتركوا معهم في مـؤامرات ومكائـد خطيـرة   
بهذا اإلجراء ألنهـم يعلمـون أن التـآمر والخيانـة واإلفسـاد ومعـاداة المسـلمين صـفات         

وقـد اسـتمد المرابطـون    . مالزمة لليهود، ال يزيلها تسامح معهم، أو طـول إحسـان إلـيهم   
ومـن  . هذه التصورات من خالل التاريخ الطويل لليهـود فـي معـاداة اإلسـالم والمسـلمين     

 .ً ِّر منهم كثيرا ن الكريم الذي يحذخالل القرآ

لقد تعامل المرابطون مع اليهود بهذه الروح المتسامحة بالرغم من علمهـم بالتجـارب   
المريرة التي عاناها المسلمون من اليهود في عصر الطوائف عندما وصلوا إلى مناصب عليا في 

عنـدما سـقطت فـي يـد     بعض دولها، وبالرغم من علمهم بما فعله يهود بلنسية بالمسـلمين  
، وبالرغم من مشاركة اليهود الذين سبق أن نعموا بعدل المسـلمين، فـي معركـة    )4(النصارى

-شـوال -16(، ومشاركتهم أيضاً في معركة أقلـيش الشـهيرة   )5(الزالقة إلى جانب النصارى
 شـانجه  إلى جانب الجيش القشتالي الـذي هـزم وقُتـل قائـده    ) م1108-مايو-29= هـ501

(SANCHO)  ولي عهد ألفونسو السادس، وولده الوحيد بالرغم من تفوقه العددي، هذه المشاركة
التي انقلبت إلى نكبة على رؤوس اليهود، حيث اتهمهم رجال الكنيسة وعلـى رأسـهم أسـقف    

بأنهم سبب الهزيمة الكبيرة التي حلت بهم، إذ كانوا فـي ميسـرة    (BERNARD) طليطلة برنارد

                                                           
وآ=?9 ا.<I`د N²L \wsy Yاآ� ²J\ أN²L أN>LهH²1J =²      : "أآ5 ذ.v اqدرHsM ;-=ل. 77-76ا.Nوض ا.�n0=ر، ص (1)
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 . 41ص
(5) NtKM :   ²</، صT`0.ا C²1e.ا ،H1L=²n.08=ك ا \o²=ر، ص    57ا�n0.وض اN².ي، اN²>0e.5²   290-289؛ اb5² ا.`ا@J ؛

 ,BROYDE, SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA؛ 134ا.N0اآ�H²²، ا.�²²Rn0، ص
VOL.11, P.486.    



 

163

ضربات المسلمين الذين بدأوا بهم، فالذوا بالفرار، محـدثين الـذعر    الجيش، ولم يصمدوا أمام
لقد هاجم النصارى المنهزمون اليهود في طليطلة وبقية األقاليم . واالرتباك في صفوف النصارى

التابعة لهم، وصبوا عليهم جام غضبهم، فقتلوا الكثيرين، ونهبوا أموالهم وكان الوجيه اليهـودي  
  . )1(د هؤالء القتلىسليمان بن فاريسول أح

وأعتقد أن سياسة ضبط النفس واستمرار التسامح التي التزم بها المرابطون في تعـاملهم  
. مع اليهود، ترجع إلى مبادئ وأحكام اإلسالم التي حرص المرابطون على تطبيقها في دولـتهم 

�ى ولَا تَزِر وازِرةٌ وِزر ُأخْر �: ومن أهم هذه المبادئ قول اهللا تعالى
ياَأيها  �: وقوله تعالى ،)2( 

وا اعـدلُوا هـو   الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين ِللَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى َألَّا تَعدلُ
�ون َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه خَبِير بِما تَعملُ

فال يجوز على وفق هـذه المبـادئ أن   . )3( 
يتحمل يهود غرناطة الذين ما زالوا في ذمة المسلمين، مثالً خيانة أو جريمة يهـود بلنسـية أو   

لقد التزم المرابطون كسلطة بذلك بالرغم من استغاثات مسلمي . طليطلة الذين خرجوا من ذمتهم
ومن ذلك، . يهود في التحريض عليهم والتنكيل بهمالمناطق األندلسية المحتلة التي تصور دور ال

الرسالة التي بعث بها الشاعر إبراهيم ابن محمد بن إبراهيم بـن عبيـد النفـزي إلـى األميـر      
  :المرابطي يوسف بن تاشفين، يقول فيها

ــديد ــرض ش ــا م ــدلس به   ألن
  

ــود     ــلمين أال تع ــر المس   أمي
ــود    ــب وال تع ــك ال تط   فمال

  
ــف    ــا واهللا يش ــت طبيبه   يوأن

    4(ونار الكفر يضـرمها اليهـود(  

  
  وشوذر ثم مـرتش لـو تراهـا     

غير أن ما تحمله المرابطون كسلطة حاكمة ومسؤولة عن تطبيق قوانين الشريعة اإلسالمية،   
ال يستطع أن يتحمله عامة المسلمين الذين تؤثر ردود الفعل والعواطف في تصرفاتهم، وخصوصـاً  

يقول ابـن  . حداث خطيرة على المسلمين، ويكون لليهود دور فيهاعندما تتزامن أخطاء اليهود مع أ
بسبب قتل وجـد   -لعنهم اهللا-وثارت العامة بقرطبة في هذه السنة في رجب على اليهود : "عذاري

وقتل يهـودي  : "ويقول ابن قطان )5("بين أظهرهم، ففتحت منازلهم، وانتهبت أموالهم، وقتل نفر منهم
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MEYER KAUSERLING, TOLEDO, THE JEWISH ENCYCLO PEDIA, VOL.12, 
P.176;  
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H. BEINART, TOLEDO, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1200. 

NtKM ،/آNn0.ا hFه \J :ص ،Hs.5?Oا �Mا.7=ر ،HRe.425ا.  
(2) /M^ ،NW=; 18 8`رة. 
(3)  /M88`رة ا.0=�5ة، أ. 
-ه²ـ 1411(، 5ا.²�KL N>� 5�=D} ،Ho`-nM ،\>se`رة، ;H² اN²D78Yاخ واN²�qاخ، ²1RL/ درا²8=ت أ?²s.5</، ع        (4)

 . 80، ص)م1990
  .93، ص4اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (5)



 

164

ل المسلمون على اليهود فنهبت أمـوالهم، وهـدمت ديـارهم، وذلـك     هـ، فاستطا529مسلماً سنة 
 . )1("بقرطبة

وال أعتقد أن حادث القتل هذا، هو وحده الذي أدى إلى هذه االنتفاضة على يهود قرطبـة،  
ً، يظل يزداد ويتراكم  فمثل هذه االنتفاضات تحدث عادة بعد استفزازات متواصلة وكثيرة تولد غضبا

وال نملك معلومات مفصلة عن أسباب هذا الغضب، إال أن مشاركة . التي تفجره حتى تأتي الشرارة
، )2(يهود المناطق األندلسية المحتلة في الهجمات الصليبية على األندلس، ودعمهـم لهـا بـأموالهم   

، تكفى إلثـارة  )3(وقيامهم بالتحريض على مسلمي تلك المناطق، والمشاركة في إذاللهم والتنكيل بهم
إضافة إلى أن هذا الحادث كان قريبـاً مـن   . ي قرطبة الذين طالما أحسنوا إلى اليهودغضب مسلم

هجمة صليبية خطيرة كانت ستوقع قرطبة في أيدي الصليبيين، حيث فاجأ الجيش القشـتالي جنـود   
، ففر معظم الجنود، ومـا عـادوا   )م1133=هـ528(المرابطين شمالي قرطبة في ذي الحجة سنة 

موا مدينتهم إال عندما رأوا قائدهم تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشـفين ثابتـاً   وحققوا النصر، وح
  . )5("ال أسلم وأسلم األمة وال أبرح أو تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة: "ويقول) 4(رابط الجأش يقاتل

  . )5("الكرة
  

  :الموحدون واليهود: ً ثانيا
ف االلتزام بالمبـادئ  ظهر الضعف على الدولة المرابطية في أواخر أيامها، نتيجة لضع  

، وأصبح المرابطون غير قادرين على الصمود في وجـه  )6(التي قامت عليها الدولة وقويت بها
ة التي حشدت الحتالل األندلس كل إمكانات النصارى في أسـبانيا الشـمالية وأوروبـا،    يالصليب

، الذين أقاموا )8(ن، فاستغاثوا بالموحدي)7(ورأى مسلمو األندلس مدنهم تتساقط واحدة تلو األخرى
أقاموا دولتهم في المغرب مكان دولة المرابطين، على المبادئ التي دعا إليها زعيمهم األول أبو 
عبد اهللا المهدي محمد بن تومرت، وهي صفاء العقيدة، والتوحيد الخـالص، والتمسـك بالـدين    

  .)9(وتطبيقه، ونبذ كل ما ال يرتضيه
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، وقد وقف اليهود مـن  )1()م1146=هـ541(بدأت سيطرة الموحدين على األندلس سنة   
ً، يظهر من خالل رواية ابن صاحب الصالة، التي يشرح فيها كيف تـآمر   ً سلبيا الموحدين موقفا

يهود غرناطة مع إبراهيم بن همشك الخارج على حكم الموحدين، حيث اتفـق معهـم علـى أن    
لها هو وجنوده، وقد تم ذلـك  يأتيهم في ليلة معينة إلى باب الربض بغرناطة، فيكسروه له، فيدخ

حسب االتفاق ودخل ابن همشك بجنوده إلى المدينة، لكن الخليفة الموحدي بعث إليهم جيشاً سنة 
  .)2(، استعادها وفتك بالخارجين ومن معهم من المتآمرين اليهود)م1162=هـ558(

يحدثنا  كما وقف يهود المناطق األندلسية المحتلة من األسبان في حربهم ضد الموحدين،  
ينيف على خمسـة  "عن ذلك الضبي، إذ يقول في معرض وصفه لجيش ألفونسو الثامن، أنه كان 

وعشرين ألف فارس ومئتي ألف راجل، وكان معه جماعات من تجار اليهـود، وقـد وصـلوا    
  .)3("الشتراء أسرى المسلمين وأسالبهم، وأعدوا أموالً، فهزمهم اهللا تعالى

ود المنهزمون إلـى طليطلـة، الحقهـم الجـيش اإلسـالمي      وعندما فر النصارى واليه  
بالمشاركة فـي   -حسب المصادر اليهودية-المنتصر، وفرض حصاراً على المدينة، وقام اليهود 

  .)4(الدفاع عنها، وإجبار المسلمين على االنسحاب
أما عن سياسة الموحدين مع اليهود، فلم أجد في ما اطلعت عليه من مصـادر إسـالمية     

ات كافية، تمكننا من تقديم صورة واضحة عنها، لكن المعلومات القليلة التي تذكرها تكفي معلوم
لنفي ما تردد في الدراسات والمصادر اليهودية، من أن يهود األندلس ُأرغموا بالقوة على الدخول 

الدينيـة،   في اإلسالم، وأن بِيعهم حولت إلى مساجد، وأنهم جردوا من التوراة، ومزقت كتـبهم 
وأنهم ظلوا يتظاهرون باإلسالم إلى نهاية عهد الموحدين في األندلس، والذي استمر إلـى سـنة   

  .)5()م1223=هـ620(
وهناك أسباب تقود إلى رفض ما أوردته المصادر اليهودية، ووضعه ضـمن أكاذيـب     

  -:اليهود ومبالغاتهم، وهذه األسباب هي
ين فيها أن الخليفة الموحدي أبا يوسف يعقوب بن يوسف رواية عبد الواحد المراكشي التي يب -1

بلبـاس يختصـون بـه دون    "بن عبد المؤمن أمر في أواخر أيامه بأن يميز اليهود عن غيرهم 
غيرهم، وذلك ثياب كحيلة، وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريب من أقدامهم، وبدالً من العمائم 
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ديع، تبلغ إلى تحت آذانهم، فشاع هذا الزي في جميع يهـود  كلوتات على أشنع صورة كأنها البرا
بنه أبي عبد اهللا، إلى أن غيره أبو عبد اهللا االمغرب، ولم يزالوا كذلك بقية أيامه وصدراً من أيام 

المذكور، بعد أن توسلوا إليه بكل وسيلة، واستشفعوا بكل من يظنون أن شفاعته تنفعهم، فأمرهم 
وهـو سـنة    -ياب صفر وعمائم صفر، فهم على هذا الزي إلى وقتنا هـذا  أبو عبد اهللا بلباس ث

  .)1("-هـ621
هم، بدليل أنه ـوعند التأمل في هذه الرواية يتبين وجود يهود في األندلس يعلنون عن دين  

يفرض عليهم زياً خاصاً، وأنهم يطالبون الخليفة رسمياً كيهود بتغيير هذا الزي، ولو أنهم كـانوا  
لى اإلسالم، ويضطرون للتظاهر به، لما فرض عليهم زيـاً، ولمـا قـاموا كيهـود     يكرهون ع

مؤشر إلى " جميع يهود المغرب: "وفي قول المراكشي. بالمطالبة بتغيير الزي، وتبديله بزي آخر
  .وجود اليهود في المغرب واألندلس في عهد الموحدين

إلى أليسانة أبـا  ) م1198-1184=هـ595-580(نفى الخليفة الموحدي أبو يوسف يعقوب  -2
لقول من قال إنه ينسب في بني إسرائيل، وإنه ال يعرف له نسب "الوليد محمد بن أحمد بن رشد، 

  .)2(..."في قبائل األندلس
وأجد في تصرف الخليفة الموحدي هذا دليالً على وجود اليهود في عهد الموحدين فـي    

ها كانوا معلنين إسالمهم، لما نفي إليها ابن رشد، أليسانة، فلو أنها كانت خالية منهم، أو أن سكان
إذا أن الغرض من نفيه إلى مدينة اليهود كان توجيه اإلهانة له، وتأكيد اتهام أعدائه له بأنه مـن  

  .أصول يهودية
لم يرد في المصادر األندلسية أو المغربية ما يدلُّ على قيام الموحدين بإجبار اليهـود علـى    -3

م، ولو حدث ذلك فعالً لذكرته مصادرنا بشكٍل واضح، إذ يعد ذلك حدثاً مهمـاً  الدخول في اإلسال
  .ال يمكن أن تجمع مصادرنا على إهماله لو أنه وقع فعالً

وكان فـي  : "رواية المؤرخ األندلسي المعاصر للموحدين ابن صاحب الصالة التي يقول فيها -4
بن سهل، يحضر دروسه جمع كبير  عالم غرناطي يدعى عبد اهللا) م1158=هـ553(بياسة سنة 

ولو كانت األندلس خالية من اليهود، وأنهم كانوا مضطرون . )3(من المسلمين والنصارى واليهود
للتظاهر باإلسالم كما تزعم مصادرهم ودراساتهم، لما وجِد يهود يحضرون الدروس في زمـن  

  .حكم الموحدين لألندلس
: ت(لموحدين، أمثـال يوسـف زبـارا األندلسـي     اشتهر عدد من الكتاب اليهود في زمن ا -5

، ولو أنهم أكرهوا على اإلسالم، لما )4("البهجة والسرور"وهو صاحب كتاب ) م1200=هـ597
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كما مارس األحبار اليهـود تعلـيمهم    .لمعت أسماؤهم كيهود، ولما مارسوا نشاطهم الفكري فيها
تتلمذ فـي مدينـة فـاس عاصـمة      الديني في زمن الموحدين، فقد ذُكر أن موسى بن ميمون قد

  .)1(الموحدين على يدي يهوذا الكاهن
إن تناقض المعلومات التي تقدمها المصادر اليهودية، يدعو إلى الشك في جميع المعلومـات   -6

الموحـدين   طالتي توردها عن هذا الموضوع، ومن ذلك التناقض، قول بعض المصادر إن ضغ
، في حين أن مصادر أخرى ذكـرت أنـه   )2(شر سنوات فقطعليهم، وإكراههم، قد استمر لمدة ع

  .)3(استمر طوال مدة حكم الموحدين لألندلس
أقام الموحدون في المغرب واألندلس دولة ملتزمة باإلسالم، حريصة على تنفيذ تعاليمه، وال  -7

في  ال إكراه: "يعقل أبداً أن يقدموا على مخالفة نص قرآني واضح وصريح، وهو قول اهللا تعالى
ولم يعرف عن المسلمين عبر تـاريخهم الطويـل أنهـم    )4(..."الدين، قد تبين الرشد من الغي ،

م الموحدون على ذلك، وهم الملتزمون باإلسـالم  دأكرهوا أحداً على اإلسالم، فكيف يعقل أن يق
  ! .والداعون إلى االلتزام بمبادئه؟

  
  سلطنة غرناطة واليهود: ً ثالثا

في حماية األندلس، وحققوا انتصارات كبيرة علـى الصـليبيين   أدى الموحدون دورهم 
ثم أصابهم الضعف الذي ينتظر كل قوي علـى  . )5(وحرروا بعض المدن األندلسية من قبضتهم

هذه األرض، مهما كانت قوته، ومهما طال أمدها، فهزم الموحدون في معركـة العقـاب سـنة    
، حيث تسـاقطت  )7("وهنٍ دخل على الموحدينأوُل "، وكانت هذه الهزيمة )6()م1212=هـ609(

بعدها المدن األندلسية واحدة تلو األخرى، ولم يستطع المسلمون أن يحتفظوا إال بغرناطـة ومـا   
حولها من مناطق جنوبي األندلس، وأقاموا فيها مملكة تعاقب على حكمها سالطين ينتسبون إلـى  

لهم، ومؤسس هذه السلطنة أبو عبد اهللا محمد الصحابي الجليل سعد بن عبادة األنصاري، وكان أو
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واستطاع بنو األحمر أن يحفظوا سلطنتهم ألكثر من . بن يوسف بن نصر المعروف بابن األحمر
  . )1(قرنين ونصف بالرغم من قوة الممالك األسبانية القريبة منهم، والطامعة في أمالك المسلمين

. مية إال القليـل مـن المعلومـات   لم أجد عن يهود سلطنة غرناطة في المصادر اإلسال
  .)2(وتشكو المصادر اليهودية كذلك من قلة المعلومات المتوفرة لديها عن هذا الموضوع

لكننا نستطيع أن نستنتج أن بني األحمر تعاملوا مع اليهود على وفق األحكام الشـرعية  
اجبات، مـن غيـر   الخاصة بأهل الذمة، فأعطوهم حقوقهم كاملةً، وألزموهم بكل ما عليهم من و

ويبدو أنهم أفادوا من تجارب الحكومات اإلسالمية السابقة في األندلس، والتـي  . تشدد أو تفريط
تظهر أن المبالغة في التساهل معهم تضر بهم وبالمسلمين، وأن المبالغة في التشدد معهم تحقـق  

. عة اإلسـالم أيضاً النتيجة نفسها، وأن الحل هو فقط في اتباع السياسـة التـي رسـمتها شـري    
  . والمعلومات واإلشارات التاريخية اآلتية هي التي تقودنا إلى هذا االستنتاج

قلنسـوة  "فكانوا يعتمرون  )3(جعل لليهود لباس خاص يميزهم عن المسلمين، ويعرفون به -:أوالً
س ، وكان بعض الحكام يصدرون أوامر خاصة بلبا)4("صفراء، إذ ال سبيل ليهودي أن يتعمم البتة

  . س اليهود، عندما يالحظون تراخياً منهم في التزام زيهمبلبا
لما تصير األمر إلى : "يروي ابن الخطيب، وهو شاهد عيان من غرناطة بني األحمر أنه

، اشتد في إقامة الحدود، وإراقة المسكرات، وأخـد يهـود الذمـة    )هـ708(السلطان نصر سنة 
حقهم من المعاملة التي أمر بها الشارع في الطـرق  بالتزام سمة تشهرهم، وشارة تميزهم ليوفوا 

إن من مناقب السلطان أبو : ويقول ابن الخطيب. )6(كما حظر عليهم ركوب الجياد. )5("والخطاب
أخذَ يهود الذمة بالتزام سمة تشهرهم، وشـارة  "أنه ) هـ725-713(أبو الوليد إسماعيل بن فرج 

ها الشارع في الخطاب والطرق، وهـي شواشـي   تميزهم، وليوفى حقهم من المعاملة التي أمر ب
  ". )7(صفر

وكون ابن الخطيب يعد هذا العمل من مناقب ذلك السـلطان، دليـل علـى أن بعـض     
  . )8(السالطين كانوا يتهاونون في تطبيقه، وهو دليل أيضاً على أنه كان مطلباً للمسلمين
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لهم على النصارى في الممالـك  استخدم سالطين غرناطة بعض تجار اليهود جواسيس  -:ثانياً
األسبانية، لكنهم لم يعينوا يهودياً واحداً في منصب كبير طوال مدة حكمهم لغرناطة التـي زادت  

  .)1(على قرنين ونصف
أدت السياسة المتوازنة التي اتَّبعها سالطين غرناطة مع اليهود إلى عدم قيامهم بأي تمرد  -:ثالثاً

كتلك التي حدثت في غرناطة فـي عهـد    ،)2(انتفاضات شعبية عليهم على حكمهم، كما لم تقم أية
  . باديس بن حبوس

، تلـك  )3(صارت غرناطة المسلمة ملجأ لليهود الهاربين من اضطهادات النصارى لهـم  -:ً رابعا
االضطهادات التي نتجت عن ممارسة اليهود للربا بأبشع صوره، إذ صاروا يسـيطرون علـى   

  . )4(نصرانية، ويتحكمون في شعوبها، بعد أن أغرقوها بالديون لهماقتصاديات الممالك ال
استُخدم الطبيب يحيى بن الصائغ اليهودي، طبيباً خاصاً لبني األحمر في أواخر القرن  -:ً خامسا

-793(وقد تبين للسلطان أبي الحجاج يوسـف الثـاني   . الرابع عشر الميالدي/الثامن الهجري
فقـام بقتـل خالـد،    . أعد سماً لقتله بتدبير من خالد القائم بدولته ، أنه)م1394-1390=هـ797

  . )5()م1391=هـ794(وسجن اليهودي، ثم قتله في السجن سنة 
مذابح مروعة لليهـود، وتـدميراً لمعابـدهم،    ) م1391=هـ794(وعندما شهدت سنة 

لية ثم انتقـل إلـى   وإجباراً على التنصر، قامت به جماهير النصارى ورجال دينهم، بدأ في إشبي
، تدفق المهاجرون اليهود إلى غرناطة والشمال األفريقي التـي يحكمهـا   )6(جميع المدن األسبانية

  . )7(المسلمون، وقد أظهر المنَصرون يهوديتهم عندما صاروا تحت حكم المسلمين
هـ في إشـبيلية،  794وقد حصلت هجرات يهودية أخرى إلى غرناطة قبل أحداث سنة 

دد اليهود الذين لجأوا إلى غرناطة في إحدى المرات ثالث مئة عائلة يهودية، وقد حدث وكان ع
  . )8(، في عهد السلطان أبي عبد اهللا محمد الخامس)م1367=هـ766(ذلك سنة

، ومن )9(استخدم بعض حكام الممالك النصرانية اليهود في سفاراتهم إلى مملكة غرناطة -:سادساً
وقـد  . )11(ويوسف بن وقار اإلسـرائيلي الطليطلـي   ،)10(بن زرزار ومن هؤالء السفراء الحكيم
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عومل هؤالء السفراء معاملة حسنةً، وقد تحدث ابن الخطيب عن عالقته الحسـنة مـع هـذين    
، وبين أنه استعان بيوسف بن وقَّار في الحصول على أخبار ملوك قشتالة، ويظهـر  )1(السفيرين

أخبار [وقد كنتُ طلبتُ شيئاً من ذلك : "ل بينهما، إذ يقولنص رواية ابن الخطيب االحترام المتباد
من مظنته، وهو الحكيم الشهير، طبيب دار قشتالة وأستاذ علمائها، يوسف بن وقَّار ] ملوك قشتالة

، ثم ينقل ابن الخطيـب  )2("اإلسرائيلي الطليطلي، ولما وصل إلينا في غرض الرياسة عن سلطانه
سألت أعزك اهللا وأدام كرامتك أن أثبت لك : "قال الحكيم: " يه بقولهما جاء في رسالة ابن وقار إل

ما تحقق عندي من التواريخ التي وقع فيها نسب ملك قشتالة وتفرع ملوكها، فأثبت لك ذلك ممـا  
استخرجته من الكتاب الذي أمر بعمله الملك األعظم دون ألفنش، قصدتُ أن يكون ذلـك عنـدك   

  . )3("بأصل
ير المواقف والممارسات السيئة لليهود ضد مسلمي غرناطـة وضـد المسـلمين    لم تُغ -:سابعاً

الخاضعين لحكم النصارى موقف سالطين ومسلمي غرناطة من اليهود الذين يعيشـون تحـت   
حكمهم، وظلت األحكام الشرعية الخاصة بأهل الذمة هي التي تحكـم العالقـة بـين المسـلمين     

  . واليهود
بانيا النصرانية ضد المسلمين، قيامهم بمساعدة جـيمس  ومن مواقف وممارسات يهود أس

بعد أن استعادها المسـلمون  ) م1243=هـ641(األول ملك أراغون لالستيالء على مرسية سنة 
الذين ثاروا على الحكم النصراني وسيطروا على المدينة، ومن أولئـك الـذين قـدموا الـدعم     

، الذي قام بإقراض المـال  )JUDAH DE LA CAVALERIA(للنصارى، يهودا دي ال كافاليرا 
، وكان اليهود يتولـون للنصـارى جمـع    )4(لتجهيز السفن البحرية التي حاربت مسلمي مرسية

الضرائب من المسلمين، ويعاملونهم بمنتهى القسوة، ولذلك أوكلت إليهم هذه المهمة في مرسـية  
ومن الذين . خامس عشر الميالديال/وما حولها، منذ احتاللها، وحتى نهاية القرن التاسع الهجري

، وسليمان بن لوب الذي )م1307=هـ707(تولوا هذه المهمة في مرسية إسحاق بن يعيش سنة 
حصل على حمايـة خاصـة مـن ملـك أراجـون ثـم رحـل عنهـا إلـى ميورقـة سـنة            

  .)5()م1378=هـ780(
حصـل  ) م1488=هـ894(كما أسهم اليهود في الحرب ضد سلطنة غرناطة، ففي سنة 

موئيل أبو العافية على حماية الملكين الكاثوليكيين فرديناند وإيزابيال تقديراً له على خدماتـه  صا
، وكان اليهود قد أظهروا ترحيبهم وتعـاونهم مـع   )6(لجيشهما خالل الحرب ضد سلطنة غرناطة

                                                           
  . 334-332، ص2ن، ق. م (1)
  . 322، ص2اo\ ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق (2)
  . 322، ص2، قن. م (3)
(4) H. BEINART. MURCIA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.12, P.530.   
(5) IBID VOL.12, P.530.   
(6) IBID VOL.12, P.530.   
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الثالث ملوك النَّصارى حينما بدأت المدن األندلسية تسقط في أيديهم، فلما احتلَّت جيوش فرديناند 
، خرج يهودها الستقباله، وقد )م1248=هـ646(إشبيلية سنة ) م1252-1217=هـ614-650(

سـيفتحها ملـك الملـوك، وسـيأتي ملـك      : "أعدوا له مفتاحاً نُقش عليه بالعـبرية عبارة تقول
  . )1("األرض

د لهم، وقد قدم لهم فرديناند الثالث ثالثة مساجد تقع بالقرب من حيهم، ليقيموا عليها معاب
إضافة إلى العديد من المنازل والبساتين التي كانت تعود للمسلمين، وذلك مكافأةً لهم على موقفهم 

  . )2(وخدماتهم في الحرب ضد المسلمين
الرابع عشر الميالدي سمحت السلطات النصرانية فـي  /وفي مطلع القرن الثامن الهجري

، )3(ود قد قسوا كثيراً على مسلمي هذه المدينةطليطلة لليهود بامتالك عبيد مسلمين، ويبدو أن اليه
يشاركون النصارى في الهجوم على الحي اليهودي فـي  ) م1355=هـ756(ولذلك نجدهم سنة 

  . )4(طليطلة
عندما وضع فقهاء المسلمين شروط سلطنة غرناطة لقبول االستسالم للملكين الكاثوليكيين  -:ثامناً

بأن يتمتع اليهـود  "لم ينسوا أن يضعوا شرطاً يقضي ) م1491=هـ897(فرديناد وإيزابيال، سنة 
من أهل غرناطة والبيازين وأرباضهما، واألراضي التابعة لهـا، بمـا فـي هـذا العهـد مـن       

 ،)5("ديسمبر-18االمتيازات، وأن يسمح لهم بالعبور إلى المغرب خالل ثالثة أشهر، تبدأ من يوم 

  . م1491 ،)5("ديسمبر
يهود، ويعلمون ما فعلوه بالمسلمين عندما تولّوا جمـع  وألن الفقهاء ال يجهلون طبيعة ال

أال يولّى على المسلمين مباشر يهـودي،  " الضرائب منهم في المدن األندلسية المحتلة، اشترطوا 
-21(وقبلت الشروط، وتم التوقيع على المعاهدة بتـاريخ  . )6("أو يمنح أية سلطة أو والية عليهم

سرعان ما نقض النصارى عهدهم، وخرقـوا شـروط   ، و)7()م1491-11-25=هـ897-محرم
وأصدر الملكان بخصوص اليهود قراراً يـأمر بطـردهم مـن أسـبانيا     . المعاهدة شرطاً شرطاً

                                                           
(1) H. BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1202.   

/>1>@T5را�</ إy=آ H; =ً�`EeL 7=حE0.ا اFال هQM =L .NtKM :  
H. BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1202.   

(2) H. BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1202  
(3) H. BEINART, TOLEDO, ENCYCLPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.1203.   
(4) IBID, VOL.15, P.1204.   
(5)  ،m.5?Oا /M=I? ،5 ا�@J 50eL ،ن=KJ)ط ،NDL2 ،1958234، ص)م .NtKM :  

H. BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.852.    
  .IBID, VOL.7, P.853: ؛ KJ232NtKM=ن، ?M=I/ اm.5?O، ص (6)
   /K²8 رى=DK1. /1�>1W H01sL مgs78وط اNT 5b�o v.ذ =?NآFM)509 ²`د      )م1115= ه²ـI>.�² اKL U²1J ²? p²>b ،

   InK²L01²<\، وsL بN²b ىN8اء أNT \L     \>01²s0.=o ا.-:²=ء ا.²6=ص H.`²y \²L X . N²tKM :   ²/، مMN@n.ا /J`²8`0.26ا ،
  . 384ص
  . KJ236=ن، ?M=I/ اm.5?O، ص (7)
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إن ملكـي قشـتالة   : " وبذلك خانا عهديهما الذي جاء فيه. )1(م1492-2-31وغرناطة بتـاريخ 
حتويه هذا العهـد مـن النصـوص،    يؤكدان ويضمنان بدينهما وشرفهما الملكي، القيام بكلِّ ما ي

  .)2("ويوقعانه باسميهما ويمهرانه بخاتميهما
وقد نُفذ قرار طرد اليهود من أسبانيا النصرانية تنفيذاً صارماً، وتدفق المهجرون اليهود 

، )4(، ودول المشـرق )3(يبحثون عن ملجأ آمن يأويهم، فوقع اختيار معظمهم على شمال أفريقيـا 
إلسالم تسطع في سمائها، وتفيض دفئاً وعدالً وحريةً وتسامحاً علـى كـل   التي ما تزال شمس ا

الذين يحيون بنورها، أو يستضيئون بضيائها، ذلك النور الذي طالما حاول اليهود وغيرهم مـن  
عشاق الظالم أن يطفئوه بأفواههم، بالرغم من أنه بدد الظلم والظلمات عنهم، منذ أن أشرقت به 

  ).م711=هـ92(أرض األندلس سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

(1) H. BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.7, P.853.   
  . KJ235=ن، ?M=I/ اm.5?O، ص (2)
(3) H. BEINART, GRANADA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1205.   
(4)  N²tKM :S. D, GOITEIN, LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P.52, 208-

209.   
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  المبحث األول

  األوضاع االجتماعية لليهود في األندلس
  

عاش اليهود داخل المجتمـع اإلسـالمي فـي األنـدلس أكثـر مـن ثمانيـة قـرون،           
ـ  . فتأثروا بعادات المسلمين وتقاليدهم  هم فـي تجمعـات أو أحيـاء خاصـة بهـم،     لكـن عيش

اداتهم وتقاليدهم وشعائرهم الدينيـة داخلهـا، مكـنهم مـن المحافظـة      والسماح لهم بممارسة ع
  .على كثير من العادات والتقاليد اليهودية

ً ألوضاع اليهود االجتماعيـة فـي األنـدلس، وتبـين مـدى       والنقاط التالية تقدم وصفا  
  .تأثرهم بالمجتمع اإلسالمي

  

  :اهتمام يهود األندلس بأنسابهم -1

بأنسابهم وتفاخروا بها، وكانت بعض عائالتهم تنسـب نفسـها إلـى    اهتم يهود األندلس 
ومن هذه العائالت عائلة المؤرخ اليهودي أبراهام بن  -عليهم السالم-موسى أو داود أو هارون 

إنها جاءت إلى األنـدلس مـن   : داود التي تزعم أنها تنتسب إلى النبي داود عليه السالم، وتقول
كان األفراد الذين ينسبون أنفسهم إلى أحد األنبياء، يعلنون ذلـك  و. )1(القدس في زمن نبوخذنصر

ويفاخرون به، ولذلك وجدنا جميع المصادر اإلسالمية التي عرفت بأبي الفضل حسـداي تـذكر   
  .)2(نسبه، وتبين أنه من بيت شرف اليهود

اد أن ومما يدلُّ أيضاً على اهتمامهم بالنسب أن الشاعر األندلسي ابن خيـرة عنـدما أر  
قال  ،ينافق إسماعيل بن نغدله، ويتقرب إليه في زمن هيمنة اليهود على مقاليد الحكم في غرناطة

  : شعراً نسب فيه اليهود في األندلس إلى موسى عليه السالم، حيث قال
  ومن يك موسى مـنهم ثـم صـنوه       )3(فقل فيهم ما شئتَ لن تبلغَ العشرا

فتـى كَـرم خـاالً    : "مه على طريقة العرب في المـدح، فقـال  كما مدحه بالثناء على خاله وع  
  .)4("وعماً

                                                           
)1( HAIM BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.550; 

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.309, VOL.3, P.164.  
؛ اn²²8 \²²o<5 اH²²s.5?O،  457، ص1، م3؛ ا.�HKMN7K²²، ا.N>]F²²ة، ق 5J=²²�89-90 اW ،H²²s.5?O@-²²=ت اX²²LO، ص   )2(

�0/ ر{441X، ص2ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـNy ، :441ا.�<�، م rE? ،يN-0.294-293، ص3؛ ا.  
  .765، ص2، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )3(
  . 762، ص2ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، م )4(
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ومن الواضحِ أن اليهود تأثروا في ذلك بالعرب الذين تميزوا عن غيـرهم مـن األمـم      
وبما أن العرب علَّقوا أهمية كبرى على :" ويعترف بذلك آشتور فيقول. باالهتمام الكبير بأنسابهم

خروا بنسب أجدادهم القدماء، فإن تتبع األنساب وإظهار شرف األجداد، صـار  أصل العائلة، وفا
  .)1("من المسائل المهمة واألساسيـة ليهود األندلس بشكٍل عام، وللعائالت واألفراد بشكٍل خاص

ً بكـونهم   ومثلما فاخر يهود األندلس بأنسابهم العائلية، وبأصولهم المقدسية، فاخروا أيضا
قدوا أنَّهم يتفوقون على اليهود في جميع بلدان العالم، وأن قدراتهم ومواهبهم هـي  أندلسيين، واعت

وقد عبـر يهـود   . التي مكنتهم من إحداث النهضة اللغوية واألدبية والعلمية في الثقافة اليهودية
فقد كتـب مـؤرخ   . األندلس عن شعورهم بالتفوق على غيرهم من اليهود، في كثيرٍ من كتاباتهم

ً  هودي أندلسي عن هجرة أحد علماء اليهود من األندلس إلى العراق، حيث تـم تعيينـه رئيسـا   ي
للمدرسة اليهودية فيها، وتحدث عن االنحالل الفكري الحاصل لدى يهود العراق مهـد التلمـود،   

د وفي قصائده كان سليمان بن جابيرول يشـد . )2(وقارنها باإلنجازات الثقافية لليهود في األندلس
على ارتباطه ببلده األندلس، وقارن منجزات علماء يهود األنـدلس بمنجـزات علمـاء يهـود     

لـيكن  : "ً ولد ونشأ في األندلس، ينصح ولده، فيقـول  ً يهوديا ؛ ويذكر آشتور أن مفكرا)3(العراق
  . )4("رفاقك من إخواننا األندلسيين فقط، ألنهم ذوي مهارات فكرية وتفهم ونقاء ذهني

  
  :ربية لغة يهود األندلسالع -2

، وقـد  )5(صارت اللغة العربية لغةً ليهود األندلس، بها يتكلَّمـون ويفكـرون ويكتبـون     
استخدموا العربية العامية نفسها التي يستخدمها مسلمو األندلس، حتى داخل بيـوتهم، وفـي مـا    

، مثلمـا  )6(ندلسكما استخدموا في بعض األحيان اللغة العجمية التي يستخدمها نصارى األ. بينهم
كان يفعل المسلمون أحياناً، إذ كان كثير من المسلمين يفهم هذه اللغة ويستعملها فـي مخاطبـة   

ومما يدل على ذلك رواية الخشني في معرض حديثه عـن قاضـي قرطبـة    . هؤالء النصارى
قاضي، فتقدمت امرأة إلى ال: " ، التي يقول فيها)7()م983=هـ373:ت(سليمان بن أسود الغافقي 

                                                           
)1( THE JEWS, VOL.3, P.164.   
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.165.  

\²²²J gً²²²-?ABRAHAM B.DA’UD. THE BOOK OF TRADITION [SEFER HA 
KABBALA], P.75.  

)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.165.  
)4( THE JEWS, VOL.3, P.166.  
)5( NtKM :pe@.ا اFه \L H;=-�.ا CDE.ا H; />oNn.د .�1/ ا`I>.ا5678ام ا C>�=Ey .  
)6( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.159.  
)7( HK�6.ص{:: ا ،/@WN} 167=ة.  
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لست أنـت شـقيتي، إنمـا    : يا قاضي، انظر لشقيتك هذه، فقال لها بالعجمية: فقالت له بالعجمية
  . )1(شقيتي بغلة ابن عمار التي تلوك لجامها على باب المسجد طول النهار

  
  :األسماء واأللقاب عند يهود األندلس -3

واآلخر عربي، ومما يؤكـد وجـود   اعتاد يهود األندلس أن يتخذوا اسمين، واحد عبري   
الذي أسلم بعـد أن كـان   -اسم عربي واسم عبري لليهودي األندلسي قول السموءل بن يحيى، 

وذلك أن كثيراً من متخصصيهم يكون لـه اسـم   : "متحدثاً عن أبيه ذو األصل األندلسي -يهودياً
  .)2("عربي غير اسمه العبري مشتق منه، كما جعلت العرب االسم غير الكنية 

وقد تُرِك يهود األندلس يتسمون بأسماء عربية، فتسمى كثير منهم بأسماء مشتركة وردت   
، "موشي"، بدل )3(في كلٍّ من التوراة والقرآن، لكنهم تقيدوا بالنطق العربي لالسم، فتسموا بموسى

  .، وهكذا"أبراهام"، بدل )4(، وإبراهيم"موشي"
، )6("بسـام "، و)5("سـهل "عناهـا مثـل   كما تسموا بأسماء عربية خالصة، حتـى فـي م  

  .)9("نسيم"، و)8("عبد الصمد"، و)7("يعيش"و
، وسموهن )10("أميرة"كما أطلق الكثير من يهود األندلس على بناتهم أسماء عربية، مثل 

  .)12("قسمونة"، وأخرى عبرية مثل )11("سيتبورا"أو " يالومبا"أيضاً بأسماء أسبانية مثل 
  

  :ي األندلسمالبس اليهود ف -4

ألزم يهود األندلس بلباسٍ محدد، ولكن ليس طوال مدة وجودهم في األندلس، وإنما فـي    
  .بعض األوقات فقط، ونتيجة لظروف وأسبابٍ معينة

                                                           
  .167ن، ص. م )1(
  .4، ص)ت. ا.-=هNة، n@�L/ ا.RE=./ ا.5M5Rة، د(ا.0s`ءل Fo ،U>eM \oل ا.IR0`د ;H إ;e=م ا.<I`د،  )2(
�0/ ر{78Xاn8 \o<5 اHs.5?O، ا[D7=ر ا.-5ح ا.U1n0، ص )3(Ny ، :11.  
�0/ ر{73Xن، ص.م )4(Ny ،:11ا.�<�، م rE? ،يN-0.527، ص3؛ ا.  
)5( 8 \oصا ،U1n0.ر ا.-5ح ا=D7]ا ،Hs.5?O5 ا>n73X}0/ ر�Ny ،:11ا.�<�، م rE? ،يN-0.307، ص2؛ ا.  
  .529، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )6(
�ـ )7( ،/>85Ks.ا C1e.ن، اg8371، ص1أر.  
�0/ ر{288X، ص1اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ )8(Ny 206: ؛.  
  .522، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )9(
)10( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.146.   
)11( IBID, VOL.3, P.146  
  .530، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )12(
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ولم أجد روايات تاريخية تدلُّ على إلزام اليهود في األندلس بزي خاص منذ فتحها وحتى 
ة التي كتبها بالالتينية بعض نصارى األندلس في منتصـف  وفي الكتب العديد. عصر الموحدين

ً  القرن التاسع الميالدي، وبالغوا فيها بتصوير أوضاعهم، ووصفوها بأنَّها سيئة لم يـذكروا أبـدا  
وهذا يعني أن أهـل الذمـة   . )1(أنَّهم ألزموا بزي خاص أو عالمات معينة توضع على مالبسهم

ويفهم من رواية للمراكشي أن يهود األندلس لم يلزمـوا  . تلك المدة ً لم يلزموا بذلك خالل عموما
وفي آخر أيام أبي يوسف يعقوب بن يوسف بـن  : "بزي خاص قبل عصر الموحدين حيث يقول

  .)2("عبد المؤمن بن علي أمر أن يميز اليهود الذين بالمغرب بلباس يختصون به دون غيرهم
سي أبي بكر بن العربي من بعض أصدقائه في مدينة وعندما وجه سؤاٌل إلى الفقيه األندل

في رجل يهـودي، وهـو   "، وطلب منه السائلون أن يفتيهم )3(طنجة، وذلك أثناء وجوده في سبته
الحكيم ابن قبنال، يعمم ويتختَّم ويركب السروج على فاره الدواب، ويقعد في حانوته مـن غيـر   

ير غيار يعرف به، بل بأفضل زي كبار المسلمين غيار وال زنار، ويمشي كذلك في األسواق بغ
وهل كانوا على مثل هذا الحـال فـي زمـن    "وأن يجيبهم مستشهداً بأمثلة تاريخية . )4("وأحسنه

الصحابة والتابعين ومدد ملوك المسلمين؟ أو هل منعوا من مثل هذا الزي وألزموا ما يعرفون به 
ه األندلسي أمثلة من األندلس، ليدلل على قيام الحكـام  ، لم يضرب لهم هذا الفقي)5("من المسلمين؟

  بمنع اليهود والنصارى من التشبه بزي المسلمين وإلزامهم زياً خاصاً، بل نجده يستشهد بأمثلـة
وقد رأيتُ ذلك كلـه، وشـاهدته   : "ثم يقول. )6(من بغداد، حيث يصف الزي الذي ألزموا به فيها

، ثم يصف حادثة وقعت فيها مع ثالثة إخوة )7("د حرسها اهللابدار اإلسالم، وحضرة الخالفة ببغدا
  .)8(من اليهود تتعلق بهذا الموضوع

هذه صفة غيار أهل الذمة بحضرة الخالفة دار اإلسالم حرسها اهللا، قـائم  : "ويختم إجابته بالقول
  .)9("عاليةفيها الحق بالسنة أبداً، فخذها مجاناً ممن شاهده وعاينه وتحققه وسكن الحضرة ال

وفي اعتقادي أن أبا بكر بن العربي الذي عاش في األندلس في عصـر المـرابطين ال     
يملك أمثلة حول هذا الموضوع من األندلس، ولو أن حكام األندلس منذ فتحها وحتـى عصـره   
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ألزموا أهل الذمة بلباس خاص، الشتهر ذلك، وعرف وصف هذا اللباس، ولمـا اضـطُّر ابـن    
  .تشهد للسائِل المغربي بأمثلة من المشرق البعيد، والكتفى بأمثلة من بلده األندلسالعربي أن يس

كما تدلُّ مطالبات بعض فقهاء األندلس، المهتمـين بشـؤون الحسـبة، بـإلزام اليهـود      
والنصارى بزي خاص، أو بالغيار كما عرِف في كتب الفقهاء، على عدم التزامهم أو إلزامهم به 

  . قد ظهرت هذه المطالبات في عصر الطوائف بعد أن كثرت تجاوزات اليهودو. من قبل الحكام
ويبدو أن الفقهاء رغبوا في إلزام اليهود بهذا األمر الذي يعد في حكم المستحب، ولـيس  

وأسوة بما يجري العمل به . ، لوضع حد لتكبرهم وتجاوزاتهم على اإلسالم والمسلمين)1(الواجب
يجب أن ال يترك أحـد  : "ومن هذه الفتاوى قول ابن عبدون. ي وبالد المشرقفي الشمال األفريق

   كبار النـاس، وال بـزي وال من النصارى، بزي ،وال من اليهود ،طمن المتقبلين، وال من الشُّر
 رجٍل خير فون بها على سبيل الخزي لهـم ... فقيه، وال بزيعر2("يجب أن تكون لهم عالمة ي( .

ويمنع أهل الذمة من اإلشراف على المسلمين في منازلهم، والتكشيف علـيهم  : "الجرسيقيوقول 
ومن إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين، ومن ركوب الخيل بالسروج، والزي بما هـو  

ً يمتـازون بـه مـن المسـلمين،      من زي المسلمين، أو بما هو من أبهة، وينصب عليهم علمـا 
  . )3("في حقِّ الرجال، والجلجل في حقِّ النساء (*)كالشكلة

والظاهر أن الفقهاء كانوا يطمحون إلى إلزام أهل الذمة في األنـدلس بما يلزم به أمثالهم 
في بغداد عاصمة دار الخالفة في ذلك الوقت، وما وصفوه في فتاواهم من أزياء خاصة بالرجال 

ً بهم، وأن الفقهاء يطـالبون بإعـادتهم    ً خاصا ان زياوأخرى بالنساء، ال يدلُّ في رأيي على أنه ك
، أو سمعوا عنه في بلدان أخرى، أو قرأوه في كتب أحكام )4(إليه، وإنما هم يطالبون بما شاهدوه

أهل الذمة، التي تصل إليهم من تلك البلدان، وقد أشار الونشريسي إلى دراسة عدد مـن فقهـاء   
الفصول الجامعة في ما يجب على أهل : "هجري كتاباً بعنواناألندلس في أواخر القرن الخامس ال

  .)5(على يد فقيه طنجي رواه عن مؤلفه البغدادي، عندما كان هناك" الذمة من أحكام الملَّة
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حيث يقول . ولدينا إشاراتٌ من عصر الطوائف، يفهم منها عدم وجود زي خاص باليهود  
  :ور فيها أحوال يهود غرناطة في عصر الطوائفأبو إسحاق اإللبيري في قصيدته التي ص

ــابثين ــا ع ــم به ــتُ أراه   ...فكن
  

ــة   ــتُ بغرناطـ ــي احتللـ   وإنـ
ــون    ــاعها البس ــتم ألوض   )1(وأن

  
ــا    ــع الكس ــون رفي ــم يلبس   وه

ويؤكد حسين مؤنس أن اليهود في عهد بني أمية في األندلس كـانوا يلبسـون مالبـس        
  .)2(العرب

المية في األندلس مع اليهود والنصـارى وتغاضـت عـن    لقد تسامحت السلطات اإلس
إلزامهم بزي خاص في وقت كان أمثالهم في بلدان المسلمين يلزمون به، وبشكٍل حازمٍ في بعض 

وكان هذا الزي سائداً في كثير من األوقات حتى في بالد المغرب المجاورِة لألندلس، . )3(األحيان
-267(د اهللا بن أحمد بن طالب أثنـاء واليتـه الثانيـة مـن     ففي عهد األغالبة أمر القاضي عب

ً  ً بيضاء في كلِّ رقعة منهـا قـردا   ، بأن يضع اليهود على أكتافهم رقاعا)م888-880=هـ275
ً وخنزيرا

كتب عبد اهللا بن أحمد بن طالب إلى بعض قضاته في اليهود "ويروي المجيديلي أنه . )4(
صغيرة مخالفة للون وجوه ثيابهم ليعرفـوا بهـا، فمـن     والنصارى، أن تكون الزنانير عريضة

ً، ثم صيره في الحبس، فإن عاد فاضربه  ً مجردا وجدته تركها بعد نهيك فاضربه عشرين سوطـا
ولم يكن فقهـاء  . )6(ً الونشريسي ، وقد ذكر هذه الرواية أيضا)5("ً وأطل حبسه ً بليغا ً وجيعا ضربا

  .ة اللباس حتى مع اليهود المقربين من الحكامالقيروان يتساهلون في مسأل
إذ يروى أن المعز بن باديـس بعث طبيبه ابن عطاء اليهودي لمقابلة أبي عمران موسى   

: فلما دخل على الشيخ في داره ظنه الشيخ بعض رجال الدولة إلى أن قال بعـض الحاضـرين  "
هذا ابن عطاء اليهودي، فغضب : ملَّته؟ فقالوما : أكرمك اهللا إنه من خيارِ أهل ملَّته، فقال الشيخ

وأمره بالخروج وهو يرعد، وكان غير معلَّم، فأمر الشيخ بصبغِ طرف عمامتـه  ... أبو عمران 
7("لشهرته( .  
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وفي عصر الموحدين فرض على يهود األندلس زي خاص في أواخر عهد الخليفة أبـي    
أمر أن يميز اليهود الـذين بـالمغرب   : "فيقوليوسف يعقوب يحدثنا عنه عبد الواحد المراكشي 

بلباس يختصون به دون غيرهم، وذلك ثياب كحيلة، وأكمام مفرطة السعة تصل إلى قريبٍ مـن  
ً من العمائم كلوتات على أشنع صورة، كأنها البراديع تبلغ إلى تحت آذانهم، فشاع  أقدامهم، وبدال

ً من أيام ابنه أبي عبـد اهللا   وا كذلك بقية أيامه وصدراهذا الزي في جميع يهود المغرب، ولم يزال
، إلى أن غيره أبو عبد اهللا المذكور، بعد أن توسلوا إليه بكلِّ وسيلة، واستشفعوا بكلِّ من ]الناصر[

يظنون أن شفاعته تنفعهم، فأمرهم أبو عبد اهللا بلباس ثياب صفر وعمائم صفر، فهم علـى هـذا   
، ولكن الزركشـي خـالف المراكشـي، فـذكر أن     -)1(هـ621وهو سنة -الزي إلى وقتنا هذا 

بعمل الشكلة، وجعل قمصهم طول ذراع في عرض ذراع، وجعل لهم برانس، "المنصور أمرهم 
  .)2("وقالنس زرق

وأرى أن قول المراكشي هو األصح، والدليل على ذلك أن مالبسهم كانت فـي سـلطنة   
اللون كان في عهد الموحدين وبقي سائداً فـي سـلطنة    غرناطة ذات لون أصفر، ويبدو أن ذلك

  .غرناطة بعد سقوط دولة الموحدين
أما عن مالبس اليهود في مملكة غرناطة في عهد بني األحمـر، فيحـدثنا عنهـا ابـن     

-708(الخطيب في معرض وصـفه لسياسـة السـلطان نصـر أحـد ملـوك بنـي نصـر         
مة بالتزامِ سمة تشهرهم، وشارة تميزهم، ليوفوا وأخذ يهود الذِّ: "بقوله) م1313-1308=هـ713

كما يصف ابن الخطيب مالبس . )3("حقهم من المعاملة التي أمر بها الشارع في الطرق والخطاب
الذي خلف ) م1324-1313=هـ725-713(مالبس اليهود في عهد السلطان إسماعيل بن فرج 

تشهرهم، وشارة تميزهم، وليوفى حقهم من وأخذ يهود الذمة بالتزامِ سمة : "السلطان نصر، فيقول
  .)4("المعاملة التي أمر بها الشارع في الخطاب والطرق، وهي شواشي صفر

قلنسوة صفراء، "ويصف المقري مالبسهم في عهد بني نصر ويبين أنهم كانوا يعتمرون 
فـي مملكـة   ويروي ابن الخطيب حادثة طريفة حـدثت  . )5("إذ ال سبيل ليهودي أن يتعمم البتة

غرناطة النصرية حول هذا الموضوع، وفي ما يبدو في عهد سلطانها إسماعيل بن فرج، حيـث  
كنا عـاكفين علـى   : ولقد حدثَ من يخفُّ حديثه، من الشيوخ أولي المجانة والدعابة، قال: "يقول
ٍ  رقاعٍ، وبرأسي شاشية ملفٍّ حمراء، فحاول أصحابي إنامتي، حتى أمكن ذلك، وبادروا إلى  راح
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من ثوبٍ أصفر، فصنعوا منها شاشية ووضعوها في رأسي مكان شاشيتي، وأيقظـوني فقمـت   
لشأني، وقد هيأوا ثمناً لشراء بقل وفاكهة وجهزوني لشرائه، فخرجتُ حتى أتيتُ دكـان السـوق   

اللعين  جزا اهللا هذا السلطان خيراً، واهللا لقد كنتُ أبادر هذا: فساومته، فلما نظر إلي قال لصاحبه
بالسالم عند لقائه أظنُّه مسلماً، وبصق علي فهممتُ أن أوقع به، ثم فطنتُ للحيلـة، فانتزعتهـا،   
وبادرتُ فأوسعتهم ذماً، وعظم خجلي، وسبقني إليهم عين لهم علي، فكان الضحك يهلكهم عنـد  

  . )1("دخولي
المحدد الذي فرض  وهناك مجموعة من التساؤالت يمكن أن تُثار حول موضوع اللباس  

ما حكم فرض لباس معـين علـى أهـل    : ومن هذه التساؤالت. على أهل الذمة في دار اإلسالم
الذمة؟، وهل قام هذا التشريع على أساس نصوص من الكتاب والسنة؟ وما الهدف أو المصـلحة  

  .التي جعلت المسلمين يطبقونه عليهم في بعض العصور؟
وأما : "نستشهد بقول الماوردي الخبير في السياسة الشرعيةولإلجابة على هذه التساؤالت 

وأمـا  : "، وبقول ابن القـيم )2("…تغيير هيئاتهم بلبس الغيار، وشد الزنَّار: المستحب فستةُ أشياء
الغيار فلم يلزموا به في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم، وإنَّما اتُّبع فيه أمر عمـر رضـي اهللا   

  . )3("عنه
دلُّ القوالن السابقان على عدم وجود نص في الكتـابِ أو السنة يقـضي بفرض زي وي

على أهل الذمة، وأن حكمه في الشريعة يعد مستحباً وليس واجباً، ومن المعروف أن المسـتحب  
  .)4(هو ما يثاب فاعله، وال يعاقب تاركه

ر يحرصون على إلـزام غيـر   أما عن األسباب التي جعلت المسلمين في بعض العصو  
  -:المسلمين بزي خاص، فيمكن حصرها بما يأتي

لكي يعرف المسلم من غيرِ المسلم، فيحصُل كلٌّ على حقه، ويطالب بما عليه من واجبات، إذ  -أ
أن الشريعة اإلسالمية التي كانت هي الدستور في دار اإلسـالم، قـد جعلـت للمسـلم حقوقـه      

فكيف سيعطى الفرد حقوقه ويطالب بواجباته، إذا لـم  . قوقه وواجباتهوواجباته، ولغير المسلم ح
وبما أن مالمح المسلمين وغير . يكن هناك عالمات تجعل من السهل التفريق بين المسلم والذمي

المسلمين وأشكالهم في دار اإلسالم كانت متقاربة، وهم جميعاً يجيدون اللغة العربية، ويملكـون  
د معظم األماكن، فكان البد من عالمات فارقة في الملبس، تمكِّن والة األمـرِ  حق التنـقل وارتيا

والمحتسبين والقضاة وحتى جمهور المسلمين من التعامل معهم وفق قانون الدولة الذي هو أحكام 
  . شريعة اإلسالم
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الذمـة  وأخذ يهود : "وقد الحظنا اإلشارة إلى هذا السبب في نص رواية ابن الخطيب عندما قال
بالتزام سمة تشهرهم وشارة تميزهم، وليوفى حقهم من المعاملة التي أمر بها الشارع في الخطاب 

  . )1("والطرق
إن فرض زي خاص على غير المسلمين مهم ألمن المسلمين، ألنه يصعب على جواسـيس   -ب

كتشفون بسـهولة بسـبب   أعداء المسلمين من اليهود والنصارى، القيام بمهماتهم التجسسية، إذ ي
  . زيهم، ويحذر المسلمون منهم

فـفي أوربا . "ليس المسلمون وحدهم هم الذين جعلوا لغيرِ المسلمين عالمات يعرفون بها -جـ
، بأن يحمل )م1215=هـ612(بروما سنة . (LATRAN)قرر المجمع المسكوني المنعقد في التران 

وقـد علَّـق   . بقصد التـمييز بين النصارى واليهود (LA ROUELLE)اليهود شارة صفراء ضرورية 
إن الدواعي الكامنة وراء هذه اإلجراءات في العصـور  : أحد المجتمعين على هذا اإلجراء بقوله

الوسطى ليست عنصرية، ألن المسلمين والمرضى بالجذام والمومسات يحملون شارات مميـزة،  
ويقـول  . )2("معاشرة تعد مضرة من الناحية الدينية وهي تهدف إما لمنع االختالط أو التحذير من

م وقرار أصدره 1239ينص قانون أصدره مجمع األساقفة في طركونة في سنة : "جوزيف رينو
م، على أنَّه يتحتم على المسلمين ذكوراً وإناثـاً أن يلبسـوا أزيـاء    1368أسقف بيزيير في سنة 

من حيث اللون والشكل معاً، ومثلهم في ذلك ] النصارى[خاصة بهم تتميز عن مالبس المسيحيين 
  .)3("مثل اليهود

وأعتقد أن ما تقوم به جميع دول العالم في عصرنا هذا من عمِل هويـات أو بطاقـات     
خاصة للمقيمين فيها، وأخرى تخص مواطنيها، تشبه مسألة الزي أو العالمات الفارقة التي كانت 

ولو توفَّرت في تلك العصـور الوسـائل   . مقيمين في الدولة اإلسالميةتخصص لغير المسلمين ال
المتوفِّرة اليوم في عصرنا، لعمل بها، ولما لجأ المشرعون إلى مسألة الزي الخاص وغيره مـن  

  .العالمات األخرى
والظاهر أن اليهود كانوا يتهربون من االلتزام بالزي الذي يخصص لهم، لسـببين األول    

ومما يدلُّ علـى أن التمييـز ال   . )4(ً لهم شعورهم بأن في تمييزهم بزي خاص إهانة وإذالالهو 
كون اليهود يكلفون تغيير أطـرافهم، أو  : "يقصد منه اإلهانة واإلذالل قول أبي عبد اهللا المازري

، وتعليـق  )5("رً فـي األمصـار الكبـا    ً وقديما اتخاذ علَم يتميزون به، هذا مما فُعَل عندنا حديثا
وأما الصـغار،  . وقوله في األمصار الكبار معناه حيث يكثر اللَبس: "الونشريسي على هذا القول
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وفي هذه الفتوى دليل واضح على . )1("أو حيث تكون القرية لهم فظاهر كالمه أنه ال يحتاج إليه
ي المدن الكبيرة التي من أن المقصود باللباس هو تمييز األشخاصِ ومعرفتهم، إذ لم يتوجب إالَّ ف

الصعب معرفة جميع سكانها، أما في قراهم أو في القرى الصغيرة، فليس بواجـب ألن تمييـز   
  .ً اليهود ومعرفتهم يكون سهال

والسبب الثاني هو ادعاؤهم بأن هذا الزي، يدلِّل على أنهم يهـود، ويعـرض أمـوالهم    
: غرب المطلعين على حقائق عصرهم، حيث يقـول ويرد على ذلك أحد فقهاء الم.وحياتهم للخطر

وما يفعله اليهود اليوم في األسفار من ركوب الخيل، والسروج الثمينة، ولبس فـاخر اللبـاس،   
والتحلّي بحلية المسلمين في لبس الخف والمهماز، والتعمم بالعمائم فمحظور شنيع، ومنكر فظيع، 

ن لذلك محلِّالً، زعمهم أنهم يخافون على أنفسهم وأموالهم وربما يجعلو. يتقدم في إزالته بما أمكن
إن ظهر عليهم زيهم الذي يعرفون به، وهم في ذلك كذابون، لما شاهدنا من حصول األمن القوي 
لهم عند العرب، والحظوة الكبيرة لما يرجون من حصوِل النفع مـنهم، فيرضـى العربـي أن    

  . )2("دي الذي معهيستأصل هو وجميع أهله في نجاة اليهو
  

  :يهود األندلس والطعام -5

يشترك يهود األندلس مع غيرهم من اليهود في كثير من العادات الخاصة بالطعام، والتي 
ويختلفون عنهم في بعض العادات واألكالت وطرق إعدادها، . يقولون إنها تستند إلى تعاليم دينية

وفي ذلك يقول السموءل بن يحيى . عض أطعمتهمفهم متفقون على عدم أكِل ذبائح المسلمين، وب
، بـل  !ال يأكلون من ذبائح المسلمين؟] اليهود[فما باُل هؤالء : "ً وأسلم األندلسي الذي كان يهوديا

من سكن في الشام وبالد العجم ال يأكلون من أيدي المسلمين اللبن والجبن والحلـوى والخبـز،   
ً في وصفه لفرقة الربانيين الذين مـنهم جـل يهـود     ويقول أيضا. )3("وغير ذلك من المأكوالت

وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من األمم من سائر اليهود، ألن أولئك الفقهـاء  : "األندلس
المفترين على اهللا قد أوهموهم أن المأكوالت والمشروبات إنما تحلُّ للناس بأن يستعملوا فيها هذا 

إلى موسى، وأن سائر األمم ال يعرفون هذا، وأنَّهم إنمـا شـرفهم اهللا   العلم الذي نسبوه إلى اهللا و
  بهذا وأمثاله من الترهات التي أفسدوا بها عقولهم، وصار أحدهم ينظر إلى من ليس على ملَّتـه
كما ينظر إلى سائر الحيوانات التي ال عقل لها، وينظر إلى المآكل التي تأكلها األمم كما ينظـر  

رة، أو صديد الموتى، وغير ذلك من األشياء القذرة التي ال يسوغ ألحد أكلهـا،  الرجل إلى العذ
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فهذا هو األصل في بقاء هذه الطائفة على أديانها، لشدة مباينتها لغيرهـا مـن األمـم، وألنهـم     
  . )1("ينظرون إلى الناس بعين النقص واالزدراء إلى أبعد غاية

، وهو لحم الذبائح التي يعتقـدون  "طريف"و أ" طاهور"وهناك لحم ال يأكلونه إذ يسمونه 
وكان يهود األندلس كغيرهم من . أن اليهودي الذي ذبحها لم يلتزم بتعليمات الذبح المتبعة عندهم

وقـد أورد  . اليهود يبيعون هذه الذبائح أو لحمها إلـى المسـلمين دون أن يخبـروهم بحقيقتهـا    
ابن سحنون عن قومٍ يهود ذبحوا الغنم  سئل: "الونشريسي مسألة حول هذا الموضوع حيث يقول

ً فيبيعون ذلك وال يبينوه، وما علمنـا أن   ألنفسهم، فربما خرج لهم في ذلك شيئ يسمونه طاهورا
إذا وقع في ذبيحتهم ما ال يستحلونه، فيبيعونـه للمسـلمين وال   : "ً منهم بين لنا ذلك، فأجاب أحدا

  .)2("في موضعٍ يشتري منهم أهل األسواق يبينونه، فيمنعون من البيع في األسواق، ولو
فإن كـان مـا   : "وأورد أحمد بن عبد اهللا بن عبد الرؤوف فتوى ألحد الفقهاء يقول فيها

  .)3("اشتراه من اللحم منهم مما ال يأكلونه، مثل الطريف وشبهه، فيفسخ شراؤه
ما ذبحوا "ون أن لكنهم يعتقد.)4(أما المسلمون فإنهم يستحلّون أكل ذبائح اليهود وأطعمتهم

  .)5("ألعيادهم وضاللهم، فتركه أفضل ألن أكله من تعظيم شركهم
ويفسر السموءل بن يحيى سبب عدم أكل طعامِ اليهود غيرهم في الوقت الذي يستبيح فيه   

  .)6(المسلمون أكل طعامهم بأن أئمتهم حرموا عليهم مؤاكلة األجانب
ً، إذ اشـتهرت فـي األنـدلس     ً كبيرا الطعام اهتماماويبدو أن يهود األندلس كانوا يولون   

بعض أسـماء  " الطبيخ في المغرب واألندلس"وقد ذكر صاحب كتاب . طبخات معينة نسبت إليهم
  -:ً لها، وأسماؤها هي هذه الطبخات، وقدم وصفا

" لـون مـن   "، و)9("حجلة يهودية"، و)8("ولون يهودي محشو مدفون"، )7("لون من فروج يهودي
  .)10("جلة يهوديح

إنهـم يلتزمـون   : "وقد تحدث ابن حزم عن إحدى عادات يهود األندلس في الطعام بقوله  
  .)1("أكل الفطير في مرور الوقت المذكور في كل عام
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كما أشار آشتور إلى بعض عاداتهم في الطعام، فذكر أن هناك باعة متجولين من اليهود   
، وأن أفـراد  )2(عون فيها الطعام المعد على وفق أذواقهمكانوا يطوفون في األحياء اليهودية، ويبي

ً فـي أيـام السـبت     العائلة اليهودية كانوا يأكلون فرادى، بينما يجتمعون لتناول الطعـام معـا  
وأن من األكالت المفضلة في أيام األعياد، الفطائر المختلطة بالخل والنبيـذ والتـي   . )3(واألعياد

المصنوعة من الدقيق واللحم المقطع، إضـافة إلـى الفطيـر    " الهريسة"، وكذلك "بواريد"تدعى 
  . )4(المحشو بقطع الدجاج والفطر

وكان من عادة اليهود أنهم يقيمون في األعياد الوالئم الخاصة بأفراد الطائفة اليهودية في 
يقيمونهـا فـي   كلِّ مدينة يقطنون فيها، وأن األغنياء هم الذين يتولَّون اإلنفاق على هذه الوالئم و

ً بمهارته  ً معروفا إنه في مثل هذه المناسبات كان المضيفُ يستأجر طباخا: "بيوتهم، ويقول آشتور
وخبرته الطويلة، وكان هذا الطباخ يقدم الفواكه للضيوف، ثم يليها الحمام المطبوخ بالخل، وتلك 

كهة علـى طـاوالت صـغيرة    وتُنهى الوجبة بالحلويات، ثم يضع الخدم الفا. وجبة شهية راقية
  .)5("مستديرة

  
  :أعياد يهود األندلس -6

لليهود أعياد عديدة ومتنوعة، منها ما يعتقدون أن التوراة جاءت بها، وأخرى محدثة، أما   
عيد رأس السنة العبرية، وعيد صوماريا، وعيـد المظلـة، وعيـد    : األولى فخمسة أعياد، وهي

وأما المحدثة فأشهرها عيـدان  . )6(لعنصرة وعيد الخطابالفطير، وعيد األسابيع، ويسمى عيد ا
  . )8(، وعيد الحنكة)7(عيد الفوز: هما

ً عن مصادر يهودية أن يهود األندلس كانوا يحيـون هـذه األعيـاد،     وذكر آشتور نقال
ويؤدون جميع طقوسها على طريقتهم الخاصة، حيث يقيمون تلك الطقوس داخل بيـوتهم، وفـي   
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أوالدهم إلى المعابد، ويجتمعون على موائد الطعام داخل بيـوتهم، وعلـى   معابدهم، ويصحبون 
  .)1(الوالئم في بعض بيوت أثريائهم

ً الحتفال يهود األنـدلس بهـذه    ولم أجد في المصادر اإلسالمية التي اطلعت عليها ذكرا
رغائف عن اليهود يصنعون "، عن سؤال وجه إليه (*)األعياد غير ما ذكره ابن األزرق األندلسي

في عيد لهم يسمونه عيد الفطير، ويهدونها لبعض جيرانهم من المسلمين، فهل يجوز قبولها منهم، 
ولهذا العيد اسم آخـر عنـد   . )3(، وقد أجاب ابن األزرق بعدم جواز قبولها منهم)2("وأكلها أم ال؟

بعة أيـام  اليهود، وهو عيد الفصح، وهو يبدأ من اليوم الخامس عشر من شهر نيسان، ويستمر س
ً بذكرى خالصـهم مـن    يأكلون خاللها الفطير، وينظفون بيوتهم من خبز الخمير، وذلك احتفاال

  . )4(فرعون، وغرقه
خبز الفطير : "وحول عجينة الفطير التي يصنعها اليهود في هذا العيد، يقول حسن ظاظا

ً يأخذونه من  بشرياً  المفروض على اليهود في فصحهم قد جرت العادة أن يدخلوا في عجينته دما
ضحية يقتلونها من أمة أخرى غير اليهود، ويستحسن أن تكون الضـحية مـن المسـيحيين أو    

إنها جلبت علـى أمـاكن التجمـع    : "ً وعن نتائج هذه العادة على اليهود يقول أيضا. )5("المسلمين
يهـاجم،   اليهودي في الشرق والغرب مشاكل كثيرة، فقد كان الحي اليهودي الذي يسكنون فيـه 

وينتشر فيه القتل والتنكيل بمجرد اختفاء طفل أو شخص من مجتمع غير يهودي مجاور في عيد 
بانجلترا " لنكولن"من مدينة " هيوج"ومن ذلك ما يروى من قتل اليهود للطفل المسيحي … الفصح

م، وسجّل هذه التهم يطول تـتبعه، كالذي قيل إنه حدث في لنـدن  1255في موسم الفصح سنة 
م، وفـي  1279سـنة  " فورثامبتون"م، وفي 1261بألمانيا سنة " بفورتسهايم"م، وفي 1257نة س
  .)6("…م1258بألمانيا سنة " ميونخ"

ً يدل على ممارسة يهود األندلس لهذه العادة، لكننـي أمـام هـذه     ً صريحا ولم أجد نصا
ر الوسطى، صـرت  الحوادث العديدة التي تدل على تأصلها عند اليهود، وممارستها في العصو

أربط بينها وبين حادثة قتل المسلم الذي وجدت جثتـه فـي الحـي اليهـودي بقرطبـة سـنة       
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، والتي أدت إلى مهاجمة المسلمين لهذا الحي، والفتك باليهود، وال سـيما أن  )م1135=هـ529(
وثـارت العامـة   : "ابن عذاري الذي روى هذه الحادثة لم يشر إلى سبب قتل المسلم، حيث قال

ويزيدنا . )1("رطبة في هذه السنة في رجب على اليهود لعنهم اهللا، بسبب قتل وجد بين أظهرهمبق
م، 1135هـ يوافق شهر نيسان من عام 529تأكداً من صحة هذا الربط، أن شهر رجب في عام 

  . )2(وهو الشهر الذي يحتفل فيه اليهود بهذا العيد
  

  :المرأة اليهودية في األندلس -7

عة اليهودية إلى المرأة نظرة احتقارٍ وصغار، فيقول الحبر اليهـودي بابـا   نظرت الشري  
  .)3("ما أسعد من رزقه اهللا ذكوراً ، وما أسوأ حظ من لم يرزق بغير اإلناث: "بترة

  .وال يسمح اليهود للمرأة بااللتحاق بالمدارس الدينية، وهي في شريعتهم خفيفة عقل
  .)4("كل من يعلِّم ابنته التوراة، فكأنما يعلمها السخافة:"وقد جاء على لسان الحاخام أليعازر

وإذا .ومهمة المرأة تقتصر عندهم على اإلنجاب وتأدية مهام البيـت وتربيـة األطفـال     
تزوجت، وكان لها خدم في بيت أبيها، وأحضرتهم معها إلى بيت زوجها، فعندئذ يمكن أن تُعفى 

دم الذين أحضرتهم معها، فإنها ال تعفى من الغزل، من بعض األعمال، ولكن مهما كان عدد الخ
، ولزوجها أن يرغمها عليه، ألن البطالـة تقـود إلـى    (ELIEZER)مثلما أكَّد الحبر أليعازر 

ويعد المشرع اليهودي المرأة المتزوجة كالقاصر والصبي والمجنون بحيث ال يجوز لها .)5(الفساد
  .)6(لها البيع والشراء

  هذا التشد ري الذي جعلها إنود من الشريعة اليهودية في النظرة إلى المرأة، هو في تص
إذ لم أجد للمـرأة اليهوديـة   . تكاد تكون غائبة الذكر في المصادر التاريخية األندلسية والمغربية

األندلسية غير إشارات طفيفة، ال يمكن أن تسهم في تكوين صـورة واضـحة عنهـا، ولـذلك     
رتها في الشريعة اليهودية التي استمد منها يهود األندلس نظرتهم وكثيـراً   اضطررنا لبيان صو

  .من تصوراتهم عن المرأة وكيفية معاملتها
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ومن هذه اإلشارات، إشارة المقري إلى الشاعرة قسمونة بنت إسماعيل اليهودي، التـي    
خذن بنصيبٍ وافرٍ من يدلُّ تمكنها من الشعر العربي على وجود نساء يهوديات في األندلس، قد أ

التعليم، وتدلُّ المعاني التي عبرت عنها في شعرها على بعض صـفات المـرأة اليهوديـة فـي     
فهي محافظة، وترغب في االرتباط برجٍل، ولكن عن طريق الزواج الشرعي، كما أن . األندلس

ها حييةً ال تصرح إلـى أهلهـا   زواجها اليتم إالَّ بإذن وليها الذي هو والدها إن كان حياً ، كما أنَّ
كل ذلك يفهم من أبيات شعرية عربيـة  .برغبتها في الزواج، بالرغم من رغبتها فيه وحاجتها إليه

وكانت باألندلس شاعرة من اليهود يقال لها : "قالتها قسمونة، نجدها في رواية المقري الذي يقول
ونظرت فـي المـرآة   ... اعتنى بتأديبها،قسمونة بنت إسماعيل اليهودي، وكان أبوها شاعراً ، و

  :فرأت جمالها، وقد بلغت أوان التزويج، ولم تتزوج، فقالت
ــداً ــا ي ــد له ــانٍ يم ــت أرى ج   ولس

  
  أرى روضة قد حان منهـا قطافهـا    

  ويبقى الـذي مـا إن أسـميه مفـردا      
  

  فوا أسفي يمضي الشـباب مضـيعا ً    
  .فسمعها أبوها، فنظر في تزويجها  

  :ظبية عندها وقالت في
   رـوفـي التَّـوحش والح إني حكيتك  

  
  يا ظبيـةً ترعـى بـروضٍ دائمـا ً      

    ر1(فلنصطبر أبداً  على حكـم القَـد(  
  

  أمسى كالنـا مفـرداً عـن صـاحبٍ      
والظاهر أن اختالط يهود األندلس بالمسلمين، ورؤيتهم لمكانة المـرأة وحقوقهـا فـي        

سالمي، قد أثَّر في عقلية يهود األندلس، ودفعهم للتحرر من الشريعة اإلسالمية، وفي المجتمع اإل
فالشريعة اليهوديـة  . بعض قيود شريعتهم المهينة للمرأة، والبحث عن مخرج لهم من تلك القيود

وأحبارها يمنعون المرأة من التعلُّم في المدارس كما بينا سابقاً، لكنَّنا نجد أن أبا قسمونة قد اهـتم  
  .سه حتى أصبحت شاعرة مقتدرةبتعليم ابنته بنف

: واعتنى بتأديبها، وربما صنع من الموشَّحة قسماً ، فأتمتها هي بقسمٍ آخر، وقال أبوهـا يومـا ً  "
  :أجيزي

  نعمـى بظلــمٍ واســتحلّت جرمهــا 
  

ــت    ــد قابل ــة ق ــاحب ذو مهج ــي ص   ل
    

  :ففكَّرت غير كثيرٍ وقالت
ــا  ــك جِرمه ــد ذل ــف بع   ويكس

  
ـ       بس نـوره أبـدا ً  كالشمس فيها البـدر يق

    
  .)2(أنت والعشر كلمات أشعر منّي: فقام كالمختبل، وضمها إليه، وجعل يقبُل رأسها، ويقول

                                                           
  .530، ص3م ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، )1(
  .530، ص3ن، م.م )2(



 

189

وال يمكن أن تكون قسمونة هي الفتاة اليهودية الوحيدة في األندلس التي حظيت بالتعلُّم   
  . لالئي تـعلَّمن في بيوتهنمن قبل أبيها، بل هي في رأيي واحدة من بين الكثير من اليهوديات ا

. )1(والشريعة اليهودية تحرم المرأة نهائياً من الميراث، وتجعله من حق الولد األكبر فقط
ولذلك وجدنا يهودياً  أندلسياً  يجد مخرجاً  له من هذا الظلم وذلك بحبس عقارٍ على ابنته وعلى 

  :حيث يقول القاضي ابن سهل. عقبها
على ابنته فالنة البكر في حجره، ووالية نظره جميـع القلعـة التـي    سئلتُ عن يهودي حبس "

بموضع كذا، وحدها كذا، وعلى من يولد له، وعلى أعقابهم، وأعقابِ أعقابهم، فإن لم يولـد لـه   
ولد، فذلك حبس على ابنته المذكورة، وعلى عقبها، وعقب عقبها، فإن انقرضوا رجـع حبسـاً    

إنَّه أدار ذلك البنته، بما يحوز به اآلباء ألبنائهم، : قال في العقدعلى مساكين المسلمين بلورقة، و
والذي يجعلنا نميل إلى أن تصرف اليهودي هذا مع ابنته كـان  . )2("حتى تبلغ مبلغ القبض لنفسها

  .بتأثيرٍ من المسلمين، توصيته بالعقار إلى مساكين المسلمين في حال انقطاع عقب ابنته
بين ما استنتجته من خالل نصوص المصادر اإلسالمية، وبـين مـا    وقد وجدت توافقاً  

والبنات ال يرثن من أبيـهن عنـدما يكـون   : "استنتجه نؤمان من المصادر اليهودية، حيث يقول
وكان هناك اختالف كبير بين مركز . هناك أوالد، ولكن إعالتهن ومهرهن كانت من أمالك األب

وورد ذكر المرأة يهودية قرطبية من أهـل  . )3("تها في الحياة المرأة اليهودية في القانون، ومكان
وسئل فقهاء قرطبة عـن  : "عند الونشريسي حيث يقول)4(العاشر الميالدي/القرن الرابع الهجري

يهودي ذكر أن امرأةً طلبته، وهي منهم عند قضاتهم بأشياء ادعتها على أبيه، وأنه على الفعـل  
ن بـيده سجالً  لقاضي الجماعة، ووثائق منعقدة بالخط العربي، وشهود عليه في ما طالبته به، وأ

المسلمين، وأثبت أن قضاة اليهود وفقهاءهم على عداوة أبيه، وأتت المرأة، وزعمـت أن حقهـا   
  .)5("ثبت عند قضاتهم، وشهودها من اليهود، ومتى خرج نظرها عنهم بطل حقها

في هذه الرواية قوية ترفع قضيتها بنفسها، وتقف أمـام   وتظهر المرأة اليهودية األندلسية  
وأرى أن هـذه  . القضاة اليهود، وتناقش القضاة المسلمين، وتحاورهم من أجـل إثبـات حقهـا   

الشجاعة والجرأة ال تصدر عن امرأة جاهلة، وتدل على أن تلك المرأة كانت مثقفة، وهي صفات 
  . ندلسيمكن أن توصف بها الكثيرات من نساء يهود األ
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  :الزواج عند يهود األندلس-8

نصت الشريعة اليهودية على أن الزواج فرض من الفروض على كلِّ يهودي مهما كانت   
حالته االجتماعية والصحية، فهو فرض على الصغار والكبـار والفقـراء واألغنيـاء والعلمـاء     

فقد وجد مـن اليهـود مـن    ومع ذلك . )1(والجهالء ألنه يجب عليهم االشتراك في استبقاء النسل
لـم  "، الذي )م1056=هـ448:ت(عزف عن الزواج، مثل اليهودي األندلسي إسحاق بن قسطار 

  . ً وتحرم شريعة اليهود الزواج من غير اليهود الذين تسميهم كفارا. )2("يتخذ قط امرأة
ن تتزوج ويجوز عند اليهـود الزواج من بنت األخِ وبنت األخت، بينما ال يجوز للمرأة أ  

وهناك شاعر يهودي أندلسـي  . ابن أخيها أو ابن أختها وحرم كثير من فقهائهم زواج بنت األخ
، وهذا يشير )3(اسمه موسى بن عزرا أحب ابنة أخيه، وطلب أن يتزوجها، لكن أباها رفض ذلك

األنـدلس  إلى أن هذه المسألة كانت مسألة خالفية بين علمائهم في األندلس، وقد سـمح ليهـود   
قلـت  "وقد جاء في المدونة . بالزواج على طريقتهم، ولم يعارضوا حتى في الزواج من المحارم

أرأيت أهل الذِّمة إذا كانوا يستحلّون في دينهم نكاح األمهات واألخـوات وبنـات األخِ أنخلـيهم    
من ذلـك   أرى أنه ال يعرض لهم في دينهم، وهم على ما عوهدوا عليه، فال يمنعون: قال. وذلك

  .)4("إذا كان ذلك مما يستحلون في دينهم 
وقد صـرح بـذلك فقهـاء    . وقد أباحت الشريعة اإلسالمية للمسلم أن يتزوج من يهودية

وللرجل المسـلم أن يتـزوج الحـرة النصـرانية     : "المسلمين، نذكر منهم ابن العطار، الذي قال
، إالَّ أننا لم نقرأ في ما اطلعنا عليـه مـن   ومع وجود هذه اإلباحة.)5("واليهودية في مذهب مالك

مصادر،عن مسلمين تزوجوا من يهوديات في األندلس، بينما كثرت حاالت الزواج هنـاك مـن   
نصرانيات، وسبب ذلك في تصوري يعود إلى تحريم شريعة اليهود لتزويج نسائهم مـن غيـر   

ً إلـى المحافظـة علـى     ثر مـيال اليهود، إضافة إلى المبادئ اليهودية العنصرية التي تجعلهم أك
عنصرهم اليهودي من االختالط بغيرهم، كما أن صورة اليهود في أذهـان المسـلمين، والتـي    
تكونت من خالل مواقفهم القديمة المعادية لألنبياء ولإلسالم، جعلت المسلم ال يميُل إلى الـزواج  

  .ً ألوالده من يهودية يمكن أن تصير أما
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ير من يهود األندلس بالتجارة الخارجية، وعدم اصطحابهم لزوجـاتهم  وبسبب اشتغال كث  
، كثرت حاالت زواج يهـود أندلسـيين مـن    )1(في أغلب األحيان، وغيابهم الطويل عن ديارهم

ً اتخـذ زوجـة يهوديـة مـن      ً أندلسـيا  فتبين وثائق الجنيزة أن يهوديا. يهوديات غير أندلسيات
ويبدو أن بعض هؤالء التجار، كان يترك زوجته في . )3(اليمن، وآخر اتخذ زوجة من )2(القاهرة

يمكن أن يفهم ذلك من رسالة بعث بها تاجر يهودي من . بلدها، وينزل عندها كلَّما مر بهذا البلد
إني أعتزم المجيئ على الجيتاني، وهي سفينة يمتلكها : األندلس إلى زوجته في القاهرة يقول فيها

كما تزوج أشخاص يهود زوجـات غيـر أندلسـيات، ودون أن    . )4()طاليافي إي(تاجر من جيتا 
ً، مثل يوسف بن إسماعيل بن نغدله ابن وزير غرناطة ورئيس طائفتها، الذي تزوج  يكونوا تجارا

  .)5(ابنة العالم التلمودي الكبير نسيم بن يعقوب المقيم في القيروان
شرعية ليتم االعتراف بهـذا الـزواج،   ومن اإلجراءات المتبعة عند اليهود تحرير عقود 

ويصحب هذا العقد بيان بكلِّ القطع التي تحضرها العروس معها، إضافة إلى ما يتَّفق عليه مـن  
  . )6(شروط

والزواج من أكثر من امرأة عند اليهود جائز، ولم يرد في تحريمه نص واحـد، ال فـي     
. )9(، لكنه كثر بين أغنيائهم فقـط )8(ود األندلس، وقد مارسه يه)7(الكتاب المقدس، وال في التلمود

، يبـين أن  )م970=هـ360: ت(وقد وجه سؤال إلى الحبر موسى بن حنوخ في قرطبة . )9(فقط
  . )10(ً يدعى يعقوب تزوج من امرأتين هما ليا وراحيل يهوديا

وقد نتج عن تعدد الزوجات مشكالت تقوم بها على األغلب الزوجـة األولـى، وهنـاك    
ديدة طلبت فيها زوجات يهوديات أندلسيات الطالق وحصلن عليه، وأخـذن حقـوقهن   حاالت ع

المنصوص عليها في العقد، وذلك بالرغم من حبهن ألزواجهن، ودافعهن فقط هو رفض اإلهانة 
  . )11(التي تراها الزوجة في زواج زوجها من أخرى

                                                           
258�`اM=7M\، درا8=ت ;H ا.7=ر�M اHLg8q، ص )1(.  
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  .214-213ن، ص.م )4(
  .236-235ن، ص.م )5(
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اج، هي غيـاب األزواج  وكانت إحدى أهم المشكالت االجتماعية المتعلِّقة بموضوع الزو  
وعدد ال يحصى من النساء الالئـي تـركهن   : "عن زوجاتهم مدة طويلة، وعن ذلك يقول نؤمان

أزواجهن، والذين لم يعودوا، أجبرن على البقاء مهجورات، ألنه ال يوجد هناك سـبل شـرعية   
  .)1("لتحريرهن

  
  :الموسيقى والغناء -9

لتي أخذها اليهود عن مسـلمي األنـدلس، وقـد    كانت الموسيقى والغناء من بين الفنون ا  
ترجمت مصادرنا لبعض الموسيقيين اليهود، أمثال إسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي، الـذي  

أحد عجائب الزمان في االقتدار على األلحان، وكان قد الزم ابن باجة، وأحسن الغناء "تصفه بأنه 
  :وكان له نظم رائق كفاك من قوله... بلسانه ويده، 

  والعود عن داعـي المسـرة قـد نَطَـقْ    
  

  قُــم هــات كأســك فــالنعيم قــد اتَّســقْ  
  في الخز يمرح كاألراكـة فـي الـورقْ     

  
  ً اولــديك مــن حــثَّ الكــؤوس أزهــار  

ــفَقْ    ــقائق كالشَّ ــر والش ــر نه   )2(والفج
  

ــماؤها    ــاض س ــر والري ــر زه   والزه
التي تذكر منصور اليهودي المغني الذي بعثه الحكـم  وقد مرت بنا سابقاً رواية المقري    

مما يدل علـى اهتمـام   . )3(إلى المغرب لدعوة زرياب إلى األندلس، وتبين كيف تم إكرامه فيها
  . ً إلى يهودها أمراء األندلس بالغناء، األمر الذي انتقل أيضا

ن أبا الفضل حسداي ً من العلوم التي ذكر صاعد األندلسي أ وكان العلم بالموسيقى، واحدا  
  .)4("ومنهم صنعة الموسيقى، وحاول عملها"بن يوسف، قد اهتم بها 

وفي الحفالت الخاصة بيهود األندلس، كان المغَنُّون فيها من اليهود، أما المغنيـات فلـم     
  .)5(يكن بينهن يهوديات، وهن من الجواري غير المسلمات

  

                                                           
)1( IBID, VOL.2, P.49-50.  
�0/ ر{127X، ص1اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;H1b H ا.N�0ب، �ـ )2(Ny ، :60.  
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  المبحث الثاني

  ة بين المسلمين واليهود في األندلسالعالقات االجتماعي

    
  قبل الخوض في موضوع العالقات االجتماعية بين المسلمين واليهود في األندلس، أجـد
من المهم أن أقدم لذلك بتوضيح صورة اليهودي في ذهن وعقلية المسلم األندلسـي، واألسـباب   

يهودي في أذهان المسلمين قـد  وذلك ألن صورة ال. والعوامل التي أدت إلى تكوين هذه الصورة
والمصادر األندلسية تقدم لنا مجموعة . أثرت في العالقات االجتماعية بين مسلمي ويهود األندلس

  .من النصوص والروايات المعبرة عن تلك الصورة
اعلموا أيها الناس، علَّمنا اهللا وإيـاكم مـا   : "ومن هذه النصوص قول ابن حزم األندلسي

ً للكذب، فما لقيتُ منهم  ويزلف حظوتنا لديه، أن اليهود أبهتُ األمم، وأشدهم استسهااليقربنا منه، 
ً واحداً في طـوِل أعمارنـا،    ً للكذب القبـيح على كثرة من لقينا منهم، إالَّ رجال ً قط مجانبا أحدا

تقدون بسخفهم فطال تعجبي من ذلك، إلى أن ظفرتُ بسرهم من ذلك في هذا الباب، وهو أنَّهم يع
وضعف عقولهم، أن المالئكة الذين يحصون أعمال العباد ال يفقهون العربية، وال يحسنون مـن  

ً إالَّ العبرانية، فال يكتب عليهم كّل ما كذبوا فيه بغير العبرانية، فحسبكم بهذا المقـدار   اللغات شيئا
  . )1("من الجهل العظيم، والحمق التام

وقال أبو نصر بن : "ر منهم، وعدم التقليل من خطرهم، فيقولويدعو ابن حزم إلى الحذ
  :نباته

ــر ــاعديه قص ــي س ــان ف   وإن ك
  

    ــدو ــرن ع ــال تحق ــاك ً اف   رم
     ــر ــال اإلب ــا تن ــز عم   وتعج

  
ــاب    ــذُّ الرق ــيوف تج ــإن الس   ف

السيما إن كان العدو من عصابة ال تحسن إالَّ الخبث، مع مهانة الظاهر، فيـأنس المغتـر إلـى      
الضعف البادي، وتحت ذاك الختل والختر والكيد والمكر، كاليهود الذين ال يحسنون شـيئاً مـن   
الحيل، وال آتاهم اهللا شيئاً من أسباب القوة، وإنَّما شأنهم الغش والتخابث والسرقة، على التطاول 

  . )2("والخضوع، مع شدة العداوة هللا تعالى، ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم

                                                           
  .65-64ا.Nد U1J اo\ ا.H1MN�K، ص )1(
  .46-45ا.Nد U1J اo\ ا.H1MN�K، ص)2(
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وهم أشد في كيد الدين من اليهود والنصـارى،  : "الونشريسي واصفاً إحدى الفرقوقول   
ألن هذين المذهبين، أعني اليهود والنصارى، قد عرف الناس أنَّهم كفار، وال يلبس على النـاس  

  .)1("ً أمرهم، وال يخشى على المسلمين أن يظنوا أن عندهم خيرا
  :يوسف بن إسماعيل بن نغدله وزير باديس ً وقول أبي إسحاق اإللبيري واصفا

  )2(ولو شاء كان مـن المسـلمين  
  

  ً اتخيــر كاتبــه كــافر    
وتعرض إليه قوم من الصفاعين :" ً عن كفر إحدى الملل ً أيضا وقول ابن الخطيب متحدثا  

وتعلُّقهـم  واألوغاد من أهل سال، ممن يأنف يهود لعنة اهللا على كفارها من انتسابهم إلى نحلتها، 
  .)3("بأذياِل ملَّتها

غُربنا : "وقول المعتمد بن عباد عندما نفي إلى جبل فازار بالمغرب الذي يكثر فيه اليهود
  . )4("بنقضِ العهود، لبلد أهله يهود، وبناؤه عود، وجيرانه قرود

وأخالقهـم كلّهـا   : "وقول آخر أمراء غرناطة في عهد الطوائف عبد اهللا بن بلقين عنهم
  .)5("طابقة لما يدلُّ عليه زحل من البخِل، والقذارة، والخبث، والمكر، والخديعةم

: وقوُل الكاتب أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم في رسالة بعث بها إلى أحد أصـدقائه 
حشر -دخل الحضرة عقب جولة كانت لي مع ابن مخامس: وأبدأ بحديث اليهودي موصل كتابك"

فواهللا ال أعلم حال من منهما أضعف وأظلم، أحاُل اليهـودي بمضـادة    -اهللا كليهما مع صاحبه
واستشهاده في إحدى قطعه النثرية بقـول الشـاعر أحمـد بـن     . )6("الدين، أم حال هذا المسلم؟

  :الحسين
  .)7(كمقامِ المسيح بـين اليهـود  

  
  ما مقامي بأرضِ نخلـة إالَّ   

فإنَّه بقية من بنـي  : "ً أحد خصومه صفاوقوُل أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد وا  
  . )8("إسرائيل الذين استحلُّوا الحرام، واجترحوا السيئات واآلثام

: وقول ابن خلدون في معرض نهيه للمعلمين والمربين عن اللجوء إلى العنـف والقهـر  
، ومـا  وانظره في اليهـود ... وهكذا وقع لكلِّ أمة حصلت في قبضة القهر، ونال منها العسف"

حصل بذلك فيهم من السوء، حتى إنَّهم يوصفون في كلِّ أفق وعصـر بـالخزح، ومعنـاه فـي     
  . )9("التخابث والكيد: االصطالحِ المشهور
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فإنهم ال يرون نصيحة مسلم، إالَّ أن يطببوا أهل ملَّتهم، ومن ال يرى : "وقول ابن عبدون
  .)1("كيف يوثق على المهج؟. نصيحة مسلم

  : ً رأيه في عقيدة اليهود ب األندلسي أبي طالب عبد الجبار مبيناوقول األدي
ــيمِ   ــق ذم ــن منط ــه م   .)2(أفٍّ ل

  
  وطــابقوا اليهــود فــي التجســيم     

  :يهجو أحد معاصريه) م1111=هـ505:ت(وقول أصبغ بن محمد القرطبي   
  ــود ــور اليه ــي قب ــدفنَّاك ف   .)3(ل

  
  لــو إلينــا يكــون دفنــك حيــاً      

  :الياسمين عبد اهللا بن حجاج اإلشبيلي يهجو واحداً وقول أبي محمد بن  
ــلِ  مــيِل للج ــمائله التفص ــأبى ش   ت

  
     ـنمو يا أعرق الناسِ في نسـِل اليهـود  

  )4(تُغني عن النعت والتوكيـد والبـدلِ    
  

ــدةً    ــذَّم واح ــاعِ ال ــم اجتم ــذها بحك   خ
البن سـهل اإلسـرائيلي    ً وقول والد ابن سعيد األندلسي لولده ابن سعيد الذي كان صديقا  

ما ! ما أبعد الفَالح عن وجهك: "ً على اشتراكه مع ابن سهل في هجاء إبراهيم بن حجاج معترضا
     كفى أنَّك أدخلتَ روحك في النميمة بهجو األعيان، حتى رضـيتَ أن تكـون زاملـةً ليهـودي

  .)5("شاعر
ويتحفَّظُ من احتيـاِل  " :ً من غش اليهود وقوُل أبي الحسن علي بن يوسف الحكيم محذرا

  . )6("اليهود لعنهم اهللا وخدعهم
يجب أن ال يباع ثوب لمريضٍ، وال ليهودي، وال لنصـراني، إالَّ أن  : "وقول ابن عبدون

، فقد جمع ابن عبدون ثوب اليهودي باعتبار أن الناس ينفرون منه )7("ً يعرفَ به، وال لخليعٍ أيضا
  .مع ثوبِ المريض والخليع

ً لها بئر مشتركة مـع   ما إذا اشترى الرجل دارا"وقول الونشريسي في تعقيبه على نازلة 
ومسألتنا وجود النفرة : ")8("الدار التي تجاورها، ثم ألفى تلك الدار المجاورة ليهودي أو نصراني

  .)9("في النفس من البئر المشتركة مع يهودي أو نصراني، فليتأمل ذلك
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سئل القابسي عن رجٍل بجواره يهودي، قد ربى معهم، فربمـا  : "ً ضاوقول الونشريسي أي
جاءوه في حاجة، أو عرضت له إليهم حاجة، وربما مشى في طريق مالصقة لهم، فيجري بينهم 

  .)1("اهللا عالم ببغضي لليهود، ولكن طبعي لين: حديث أو ابتسام، وكالم لين، وهذا الرجل يقول
ذا الموضوع، يبين فيها أن أبـا عبـد اهللا بـن طـاهر     وللضبي رواية لها داللتها في ه

ً عندما رأى في منامه أنه سيحشر يوم القيامة مع يهودي من سـكان   ، انـزعج كثيرا)2(التدميري
مصر، ولم تهدأ نفسه إال بعد أن بحث عن اليهودي ووجده، وأخبره بما رأى في منامه، وأسـلم  

في ذلك دليٌل على أن هذا المسلم األندلسـي يعتقـد أن   و. )3(اليهودي على يديه، وحسن إسالمه
  .اليهود ليست على شيئ

ولم ينفرد مسلمو األندلس بهذا التصور عن اليهود، بل شاركهم فيه المسلمون فـي كـلِّ     
زمانٍ ومكان، ولتأكيـد ذلك نذكر قول الشاعر جمال الدين أبي عبد اهللا محمد بـن علـي بـن    

  ):م1231-1176=هـ629-572(المقرب العيوني 
ــوال   ــةً وغُلُ ــود آلم ــاق اليه   )4(ف

  
  من كلِّ مغلـوِل اليـدين عـن النَّـدى      

ً، بإحدى صفات اليهود فـي   وشهد عبد اهللا بن سالم اليهودي الذي أسلم وأصبح صحابيا  
  .)5("إن اليهود قوم بهت: يا رسول اهللا: "قوله

ر عن اليهود، بل لقد حمله النصارى وليس المسلمون وحدهم هم الذين حملوا هذا التصو
ً، ولذلك حرموا على اليهود دخول القدس، ورفضوا تسليمها للمسـلمين زمـن عمـر بـن      أيضا

  .)6("اشترطوا أن ال يساكنهم اليهود فيها"الخطاب رضي اهللا عنه إالَّ بعد أن 
مسـلمين؟  تُرى ما السبب الذي أدى إلى تكوين هذه الصورة عن اليهود فـي أذهـان ال    

هذا العداء الذي لم يبدأ من .والجواب في رأيي يتلَخَّص في عداء اليهود الشديد لإلسالم والمسلمين
بعثة الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلَّم، وإنَّما بدأ منذ أن نشأ بنو إسرائيل، وأرسـل اهللا فـيهم   

. وا على أن يقتلوا أخاهم يوسـف ً، فعادوا دينه وخانوا مبادئه، أجمع نبيا) إسرائيل(أباهم يعقوب 

                                                           
  .301-300، ص11ن، �ـ.م )1(
̀  . .NواN� /MاU1J /b أنZ ا.e=د~/ و{�L 9n اW \o=هKy X.N ا )2( وU²wb  : "و.XIEM \w ذ.À? \L v ورد ;<²I= وه²

9n08 أJ =o@5 ا� W \o=هN ا.Qاه5، أM=م �=ور?= ;S7MN} H : أo` ا.n@=س و.<J \o 5@5 ا.0bN\ ا.HaNE ا.N>L57ي، {=ل
~X²² إنZ هhF²² . 85-84ا.:�o ،H@²²<²²/ ا.m07²²10، ص". HK~Z5²²bS ا.�-²²/، وآ²²K= إذا M : ²²sE? 5²²MNM h=K@²²sb =²²I.`-M h=Kn0²²8-²²`ل

Nه=W \o 5 ا�@J HoO H@:.ا S>; X�N7M �ٍa`L H; تNد~/ ذآ=e.ا .  
NtKM :ص ،m0710.ا />�o ،H@:.83.ا  

�0/ ر{X. (86-83ا.:@�o ،H</ ا.m0710، ص )3(Ny :154.(  
�²0=ل ا.M5²\ أJ H²o@5² ا� H²1J \²o 5²0eL، د²M`ان          )4( ،H?`²>n.ب اN-0.ا \oا    V²>-ey ،بN²-0.²\ اo5²0    : اeL ²7=حE.5² ا@J

 ،`1e.ط(ا ،NDL1 ،1383411، ص)م1963-هـ.  
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المؤمنين، فكفروا بهم، وعاندوهم، وقتلوا العديد منهم، حتى  )1(واستمر عداؤهم لألنبياء المسلمين
  .)2(عرفوا بأنَّهم قتلة األنبياء

وكان للقرآن الكريم الدور األول في تكوين صـورة اليهـود فـي أذهـان المسـلمين        
يمة التي يتلوها المسلمون باستمرار تاريخ اليهود الطويل وتصوراتهم، حيث أوضحت آياته الكر

في تكذيب ومعاندة الرسل، وفي معصية أوامر اهللا تعالى، واالستهزاء بآياته، كما أيقنـوا بـأن   
الَّذين لَتَجِدن َأشَد النَّاسِ عداوةً ِللَّذين آمنُوا الْيهود و �: اليهود أعداؤهم عندما قرأوا قول اهللا تعالى

� ...َأشْركُوا
 )3(.  

 -صلى اهللا عليه وسلم-ولم ينس المسلمون أن اليهود حاولوا مرات عدة قتل نبيهم محمد 
  .)4(بل إن منهم من يعتقد أن موته كان على أيديهم

  ً نسبه إلى اليهـودي يوسـف بـن إسـماعيل بـن       وقد أورد ابن سعيد األندلسي شعرا  
، ويدلُّ هذا الشعر علـى تبـاهي يهـود    )5(نه كتبه إلى أهل غرناطة بعد قتلهم أبيهنغدله، وذكر أ

  :وهذا الشعر هو. األندلس بقتلهم لكلٍّ من المسيح والنبي محمد عليهما الصالة والسالم
  حشر جسمٍ، وقـد سـمعتَ النصـيحا   

  
ــى      ــيس تخش ــنجل ل ــيالً بس   أقت

  وغدا الـروح فـي البسـيطة ريحـا      
  

  م في الترابِ طريحاًغودر الجس  
ــذبيحا    ــذبيحِ ال ــبه ال ــديتم ش   وف

  
  أيهــا الغــادرون هــالَّ وفيــتم     

ــا مــن قبــل ذاك المســيحا     قــد قتلن
  

ــبٍ     ــتلكم دون ذن ــن ق ــم يك   إن ل
  )1(خـر مــن أكلـة الــذراعِ طريحــا    

  
ــممنا     ــد س ــمٍ ق ــن هاش ــاً م ونبي  
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ي أدت إلى استشهاد عثمـان  ً أن اليهود كانوا وراء الفتنة الكبرى الت وهم يعتقدون أيضا
ويعـرف  . )2(رضي اهللا عنه، وإلى فتنٍ وحروب، عانى المسلمون، وما زالوا يعانون من آثارها

المسلمون ما يكنُّه اليهود لدينهم ولنبيهم من كره وحقد، وما تحويه كتبهم من توصيات تدعو إلى 
يا أبناء إسرائيل اعلموا أننـا  : "هاالحقد على المسلمين، كتلك التي سجلها سفر حازوحار وجاء في

ً حقه من العقوبة التي يستحقها حتى ولو سلقناه في قدرٍ طافح باألقـذار، وألقينـا    لن نفي محمدا
عظامه النخرة إلى الكالب المسعورة، لتعود كما كانت نفايات كالب، ألنه أهاننا، وأرغم خيـرة  

وقضى على أعز آمالنا في الوجود، ولذا يجب عليكم  أبنائنا وأنصارنا على اعتناق بدعته الكاذبة،
  .)3("أن تلعنوه في صلواتكم المباركة أيام السبت، وليكن مقره في جهنَّم وبئس المصير

فإن بعض : " وقد عبر ابن حزم عن معرفته بكره اليهود في األندلس لإلسالم ونبيه بقوله  
وذوبت كبده ببغضه للرسول صلى اهللا عليـه وسـلم مـن     من تقلَّى قلبه للعداوة لإلسالم وأهله،

  .)4(..."متدهرة الزنادقة، المستترين بأذلِّ الملل، وأرذل النحل من اليهود
ينظرون إلى "ومما ساعد على تكوين هذه الصورة لليهود في أذهان المسلمين، أن اليهود   

الفرق بين درجة اإلنسان : "جاء في التلمودفقد . )5("الناسِ بعينِ النقصِ واالزدراء إلى أبعد غاية
ً  ً خاصـا  ً، وحقـدا  ً شـديدا  وأظهر التلمود كرها. )6("والحيوان كالفرق بين اليهود وبقية الشعوب

  .)7("إن سكان المغرب شعب من المجرمين: "فجاء فيه. للمغاربة
ود موسى بـن  وظهرت هذه العنصرية واالحتقار لغير اليهود في فتوى ألكبر علماء اليه

إن لليهود الحق في اغتصاب النساء الغير مؤمنـات،  : "ميمون ذو األصل األندلسي، حيث يقول
أي الغير يهوديات، فهن في نظر التلمود وشراحه مـن الحاخامـات كالبهـائم، ألنهـن غيـر      

  . )8("يهوديات
ذَِلك بَِأنَّهم قَالُوا �: ه تعالىوقد عبر القرآن الكريم عن استهتارهم واحتقارهم لألمم األخرى في قول

�لَيس علَينَا في الُْأميين سبِيٌل
 )9(.  
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     والفرق بين الدافع في عداء اليهودي للمسلم، والدافع في عداء المسلم لليهـودي هـو أن
 اليهودي يعادي على أساسٍ عنصري أممي، فهو عدو لكلِّ من هو غير يهودي، وهذا النوع مـن 

ً، إذ أن اليهودي في نظـر   العداء ال يمكن أن ينتهي، ألن غير اليهودي ال يمكن أن يصبح يهوديا
  .ً من اعتنق اليهودية وأصوله ليست يهودية اليهود هو يهودي النسب والدين، وال يعد يهوديا

هذا العداء، أما دافع عداء المسلم لليهودي فسببه معاداة اليهودي لإلسالم، وإذا ما توقَّف 
وقد عبـر  . ً من المسلمين ودخل اليهودي في اإلسالم، فإن عداء المسلم له يتوقف، ويصبح واحدا

، )1("فإن أسلم فهو منَّا ونحـن منـه  : "عندما قال -رضي اهللا عنه-عن ذلك عمر بن عبد العزيز
. )2("إنما هي في الدينإالَّ من عداوتنا لليهودي والنصراني، : "وعبر عنه الفقيه سحنون عندما قال

وعبرت عنه أفعال الرسول صلّى اهللا عليه وسلم، فقد تزوج من صفية بنت حيي بـن  . )2("الدين
ً للمؤمنين مع أنها كانت يهودية، وابنة يهودي شـديد العـداء    أخطب بعد أن أسلمت فصارت أما

كانـت هنـاك    ولو. )4(، وتزوج طلحة بن عبيد اهللا رضي اهللا عنه من يهودية بالشام)3(للمسلمين
دوافع أخرى للعداء غير معاداة اليهود لإلسالم، لما سمح اإلسالم ألبنائـه باالرتبـاط بـاليهود    

  .بعالقات تصل إلى حد التزوج منهم
وبالرغم من بشاعة الصورة التي يحملها المسلمون في األندلس عن اليهود، ومعـرفتهم    

 �: العدِل واإلنصاف الذي أمر به ربهم في قوله تعالىبأخالقهم وطبائعهم، إالَّ أنَّهم تعاملوا معهم ب
لَّا تَعدلُوا اعـدلُوا  ياَأيها الَّذين آمنُوا كُونُوا قَوامين ِللَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى َأ

�ه خَبِير بِما تَعملُونهو َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّ
وأوصى به نبيهم محمد صلى اهللا عليه . )5(

ً  ً، أو انتقصه، أو كلَّفه فوق طاقته، أو أخذ منـه شـيئا   أال من ظـلم معاهدا: "عليه وسلم في قوله
من آذى ذمياً فأنا خصـمه، ومـن كنـتُ    : "وقوله. )6("بغير طيب نفس، فأنا حجيجه يوم القيامة

  .)7("م القيامةخصمه خصمته يو

                                                           
)1( S.=0J 5bأ U.إ SKJ ا� Haر QMQn.5 ا@J \o N0J =Io pno /.=8ر H; K.ا اFورد ه.  

NtKM :ق ،/LF.ا Cم أه=wbأ ،/Mز`R.ا X>} \o214، ص1ا.  
  .333اo\ ا.�n=ر، آ7=ب ا.`~=�V وا.gRsت، ص )2(
�²²ـ2ا²²o\ ه�²²=م، ا.N>²²sة ا.²²M`@K/، ق  )3( ،3V²²>-ey ، :  ،ونN²²]^²²-= وs.ا UE�²²DL)ة، طNم1955-ه²²ـ1375، 2ا.-²²=ه( ،

  .336ص
  .308، ص4، �ـv.=L2 و^[Nون، ا.50و?/، م )4(
)5( /M^ ،8:8`رة ا.0=�5ة.  
N²²T ،N²²DLآ/ 7wL@²²/  (، 2ا.K²²8 ،H?=7²²sRs\ أH²²o داود، �²²ـ   أ²²o` داود، 1²²8<0=ن ²²o\ ا²²o pn²²TO\ إe²²8=ق اOزدي    )6(

  ).م1952-هـ1371، 1وUE�DL /n@�L ا.@=Ho ا.H@1e وأوYدh، ط
�ـ )7( ،NMFK.ا N>�@.ا pM5b \L N>�D.ا �L=R.ا ،Nwo Hoأ \o \0bN.5 ا@J \M5.ل اg� ،HW`>s.²/  (، 2اn@�L ،NDL

  . 473، ص)هـ1373، 4ا.H@1e ا.@=Ho، ط



 

200

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد مـن مسـيرة أربعـين    : "وقوله
  . )1("عاماً

ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي . وحض عليه الصحابة الكرام بأفعالهم، وأقوالهم
ما : البصر، فقال له عمر شيخ كبير ضرير: اهللا عنه أنَّه مر ببابِ قومٍ وعليه سائل يهودي يقول

ً، ثـم   فأخذ عمر بيده، وذهب إلى منزله، وأعطاه شـيئا . الحاجة والجزية: ألجأك إلى هذا ؟ قال
فواهللا ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته، ثـم  : انظر هذا وأمثاله: أرسل إلى خازن بيت المال، وقال له

والفقـراء هـم   : لفقراء والمساكين، وقـال إنَّما الصدقات ل: "نخذله عند الهِرم، وقرأ قوله تعالى
وسـار  . )2("المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضـربائه 

الـذي كانـت األنـدلس إحـدى     -على هذا النهج الخلفاء من بعده، إذ كتب عمر بن عبد العزيز
الذِّمة، قد كبرت سنُّه، وضـعفت   ثم انظر من قبلَك من أهل: "يوصي أحد الوالة ويقول -والياته

قوته، وولَّت عنه المكاسب، فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه، فلـو أن رجـالً مـن    
المسلمين كان له مملوك كبرت سنُّه، وضعفت قوته، وولَّت عنه المكاسب، كان من الحقِّ عليـه  

أن رجالً سأل ابـن  "ا ذكره ابن كثير في تفسيره وم". أن يقوته، حتى يفرق بينهما موتٌ أو عتق
فتقولون : إنَّا نُصيب في الغزو من أمواِل أهِل الذِّمة الدجاجة والشاة، قال ابن عباس: عباس، فقال

ليس علينا فـي األميـين   : "هذا كما قال أهل الكتاب: قال. ليس علينا بذلك بأس: ماذا؟ قال نقول
ودعا إليه فقهاء المسـلمين  . )3("جزية لم تَحّل لكم أموالهم إالَّ بطيب أنفسهمإنَّهم إذا أدوا ال". سبيل

إن من كان في الذِّمة وجـاء أهـِل الحـربِ إلـى بالدنـا      : "مثل ابن حزم األندلسي الذي يقول
ً لمن هـو   يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقـتالهم بالكراع والسالح، ونموت دون ذلك، صونا

ةرسوله صلَّى اهللا عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة في ذِّم ة4("اهللا تعالى، وذِّم( .
فمن اعتدى عليهم، ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم : "وقول القرافي المالكي. )4("الذمة

أو نوع من أنواع األذية، أو أعان على ذلك، فقد ضيع ذمة اهللا تعالى، وذمة رسـوله صـلى اهللا   
  )5("وسلم، وذمة دين اإلسالم عليه

والمصادر اإلسالمية . ً بهذه المبادئ واألوامرِ والتوصيات وقد التزم مسلمو األندلس عمليا  
ً على نقضهم لعهـودهم   وهم لم يقسوا على اليهود إالَّ ردا.تحتوي على أمثلة كثيرة تدلُّ على ذلك
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لمسلمين أعطوا أهل األندلس منذ أن دخلوها ومن هذه األمثلة، أن الفاتحين ا. وتجاوزهم لحدودهم
ومن هذه العهود العهد الذي أبرمه عبد العزيز بـن موسـى بـن    . ً تضمنت حفظ حقوقهم عهودا

هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير : "نصير مع تدمير عند فتح مدينة تدمير، إذ جاء فيه
وميثاقه، وما بعث به أنبياءه ورسله، أن لـه   بن عندريس، إذ نزل على الصلح، أن لهم عهد اِهللا

ذمة اهللا عز وجل، وذمة محمد صلَّى اهللا عليه وسلَّم، أالَّ يقدم له، وأالَّ يَؤخَّر ألحد من أصـحابه  
بسوء، وأن ال يسبون، وال يفرق بينهم وبين نسائهم وأوالدهم، وال يقتلون، وال تُحرق كنائسـهم،  

1("كرهون على دينهموال ي( .  
وبالرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق أخرى من العهود المبرمة بين المسلمين واليهود في 

ً منها قد أبرم، وأنها احتوت على الحقوق نفسها، ألن أحكام  األندلس، إالَّ أنَّه من المؤكد أن عددا
ً على التـزامهم بتلـك    لة الدالة أيضاومن األمث. اليهود والنصارى واحدة في الشريعة اإلسالمية

ً  ً صـالحا  كان القاضي سليمان بن األسود رجال: "رواية النباهي التي يقول فيها. المبادئ والعهود
ً وكان السبب في تقليد األمير محمد إياه قضاء قرطبة، حكم أمضاه  ً في حكمه، مهيبا ً صليبا متقشِّفا

وقد احتبس لرجٍل : يرِ عبد الرحمن والده، ومحمد أمير عليهابمدينة ماردة، وهو قاضٍ عليها لألم
يهودي من تجار جلِّيقية مملوكة أعجبته، واشتطَّ اليهودي في سومها، فدس غلمانه الختالسها من 

. وفزع اليهودي إلى سليمان بمظلمة، واستشهد بمن حول دار اإلمارة ممن عرف خبرها.اليهودي
يعرفه بما ذكره اليهودي، وما شُهد به لديـه، ويقـبح عنـده سـوء      فأوصل سليمان إلى محمد،

األحدوثة عنه، ويسأله دفع مملوكته إليه، فأنكر محمد ما زعمه اليهودي، ولـواه بحقِّـه، فأعـاد    
! إن هذا اليهودي الضعيف ال يقدر أن يدعي على األمير بباطـل : القاضي إليه الرسالة يقول له

مان ثانية، يقسم باهللا العظيم، لئن لم يصرف على اليهودي جاريته، ليركبن دابته وقد شهد إليه سلي
فلم يلتفت محمـد  . من فوره، ويكون طريقه إلى األمير والده، يعلمه الخبر، ويستعفيه من قضائه

ً إلى قرطبة، وكانت طريقه علـى بـاب    فشد سليمان على نفسه، وركب دابته سائرا. إلى وصيته
ارة، فدخل الفتـيان إلى محمد، فعرفوه بسيره فأشفق من ذلك، وأرسل خلفه فتـى مـن   دار اإلم

إن الجارية قد وجد خبرها عند بعض فتيانه، وقد كان َأخفاها بغيرِ أمره، وها هي : ثقاته، يقول له
ال واهللا : فقـال .حاضرة تُرد إلى اليهودي، فلحقه الرسول على ميٍل أو نحوه من ماردة، وأعلمـه 

وإالَّ ! ً، أو أوتى بالجارية إلى هذا المكان، ويقبضها اليهودي ها هنا أنصرفُ من موضعي راجعا
فأرسل محمد الجارية إليه فلما صارت بين يديه، أرسل في اليهـودي موالهـا   . مضيتُ لوجهي
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، ً مـا كـان منـه    وأعجب األمير محمدا. وفي ثقات من ثقات أهل البلد، ودفعها إليه بمحضرهم
     . )1("واسترجحه، واعتقَد تفضيله، فلما ولي الخالفة، واحتاج إلى قاضٍ، والَّه وأعزه

ومثلما تظهر الرواية عدل القاضي األندلسي، وإنصافه لليهودي، فهي تُظهر أيضاً عـدَل  
الحاكم األندلسي، الذي أعجبه أن يتشدد القاضي كلَّ هذا التشدد من أجـل إنصـاف اليهـودي،    

  .ً له، ودفعه للخضوع إلى أمر القاضي الرغم من أن إنصافه قد سبب حرجاب
-238(ً علـى األنـدلس    ً عندما صار أميـرا  ومما يؤكِّد هذا اإلعجاب أن األمير محمدا

  .)2(، رفع القاضي سليمان بن أسود إلى منصب قاضي الجماعة)م886-852=هـ273
اف والجرأة في قول الحق، صفات تحلَّى بهـا  ً أن العدل واإلنص كما تظهر الرواية أيضا

مسلمو األندلس إذْ أن الذين شهدوا الحادثة منهم، توجهوا إلى القاضي، وشهدوا مع اليهودي، ولم 
يمنعهم من اإلنصاف والشهادة الصادقة، أن األمر يتعلَّق بيهـودي، يعلمـون عـداءه لإلسـالم     

  .رونه على أميرٍ مسلموالمسلمين، وأنَّهم بشهادتهم تلك سوف يناص
ً على أن نظرة المسلمين في األندلس إلى اليهود لم تمنع المسـلمين مـن    ومما يدلُّ أيضا

وتصريح بعض فقهـاء  . )3("وإن كسر مسلم خمر ذمي عوقب: "إنصافهم، قول ابن عبد الرؤوف
ـ   رهم مـن  األندلس بضرورة أن يجلس القاضي المسلم خارج المسجد، كي يتمكَّن اليهـود وغي

  .)4(الوصول إليه، ورفع تظلماتهم
حيث يقول صاعد  .كما ظهر إنصاف المسلمين لليهود وهم يتحدثون عن بعض رجاالتهم

، ويقول في وصف )5("لطيف الذهن، حسن النظر: "في معرض وصفه البن جابـيرول األندلسي
ا رأيتُ يهودياً مثلـه  ً، فم وكان حميد المذهب، جميل األخالق، جالسته كثيرا: "إسحاق بن قسطار

  . )6("في رجاحته، وصدقه، وكمال مروءته
جلـس  : يقول الوزير الكاتب أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد: "ويقول الشنتريني

ـ ويقول الم. )7("ً يوسف بن إسحاق اإلسرائيلي، وكان أفهم تلميذ مر بي إلي يوما وألهـل  : "ريق
م، وأجوبـة بديهيـة مسـكتة، والظـرف فـيهم، واألدب      األندلس دعابة، وحالوة في محاوراته
ً في معرض حديثـه عـن ابـن سـهل      ويقول أيضا. )8("كالغريزة، حتى في صبيانهم ويهودهم
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ويقـول ابـن سـعيد    . )1("عاد الدر إلى وطنـه : ولما غرق قال فيه بعض األكابر: "اإلسرائيلي
والدي يصفه بالتفنن في الشعر ومعرفة وكان : "األندلسي في وصفه إلبراهيم بن الفخار اليهودي

  .)2("العلوم القديمة والمنطق
نصاف المسلمين لهم، وحرصهم على العدل، فكانوا إذا اختلفوا إوقد الحظ يهود األندلس   

مع مسلمين، ورفع الخالف إلى القضاء اإلسالمي، يتوجهون إليه، وهم واثقون مطمئنون بـأنَّهم  
  . )3(تى لو كان خصمهم أميراً أو ابن أميرسينصفون، ويأخذون حقَّهم، ح

وكانوا يدلون بحججهم، ويجادلون عنها، ويطالبون بحقهم، دون أدنى خوف أو وجل وقد الحـظ  
  . )4(ً آشتور، واعترف به ذلك أيضا

ما تنـازع   -وفقك اهللا- فهمنا: "وأمامنا قضايا كثيرة تدلُّ على ذلك، منها قول ابن سهل
 (*)إن ابن عالء باع من اليهودي درنوكاً: ليهودي بأن قال ورثة ابن عالءفيه ورثة ابن عالء وا

 ،فسألني بيعهما له ،أنا دالل أبيع للناس ،منه هماشترألم : وقال اليهودي.وبقي ثمنهما عنده ،وشقة
فبعت الدرنوك بثمن والشقة بثمن، وأوردت جميع ذلك عليه وأخذتُ أجرتي منه، فالذي يـذهب  

  .)5("مالك وسحنون معهم، أن القول قول اليهودي مع يمينهإليه جل أصحاب 
ومنها قضية الخالف بين يهودي وغالم مسلم التي ذكرها ابن سهل، ويدعي فيهـا اليهـودي أن   

ً، ويدعي الغالم أنه مسلم وأنه خدم اليهودي، مقابل األجر  الغالم عبده، وأنه يهودي وليس مسلما
إذ  ،ففي هذه القضية نالحظ جرأة اليهودي في مخاطبـة القاضـي   .)6(وليس على سبيل العبودية

الغالم مني من  قَبَِأ: ثم قال األمين .وسأل اليهودي أن يحبس الغالم في السجن: "يقول ابن سهل
إنه كان سبب إباق الغالم، أن األمين خرج به مـع  : غير تفريط في االحتراسِ به، فقال اليهودي

  . )7("ب اليهودي إغرام األمين قيمة الغالموطل ...نفسه إلى ضيعته
ودفع عدل المسلمين وإنصافهم أن يفضل كثير من اليهود االحتكام إلى القضاة المسلمين   

ً  معتقدين أن القضاة المسلمين أكثر عدالإذا اختلفوا في ما بينهم على االحتكام إلى القضاة اليهود، 
سئل ابن العطار عن جماعة مـن اليهـود،   : "لونشريسيوعن ذلك يقول ا .ً من قضاتهم وإنصافا

، ويـذهبون إلـى   ببينة يهـود  ً منهم بمظالم ودعاوى، ويزعمون أن لهم براهين يطالبون شخصا
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  .73اCI8 \o، اwbO=م ا.N@wى، ص )5(
  .51-47ن، ص.م )6(
  .49-48ن، ص.م )7(



 

204

عليه يرغب بمحاكمته عند حكام المسلمين، إذ بيده وثيقة عربيـة   ىمحاكمته ببينة اليهود، والمدع
  .)1("بعدول المسلمين مما يطالبونه به

اختالف يهودي ويهودية بقرطبة علـى التقاضـي   : "كما أورد الونشريسي مسألة بعنوان
 :ً من هذه الظاهرة، إذ يقـول آشـتور   وقد انزعج قادة اليهود كثيرا. )2("عند المسلمين أو اليهود

وكان رؤساء الطائفة اليهودية بطبيعة الحال، يعارضون ذلك بشدة، وطالبوا اليهود بأن يلجـأوا  "
  .)3("المحاكم اليهودية إلى

ً، والتي تتحدث عن وزير صـاحب المريـة    وفي رواية الضبي التي استشهدنا بجزء منها سابقا
بطريقة ساخرة مهينة، وضربه علـى  -صلى اهللا عليه وسلم-اليهودي، الذي كان يردد اسم محمد

الفقيه بمجرد أن قتل اليهودي، ركب تُظهر بقية الرواية أن  .إثر ذلك الفقيه عبد اهللا بن سهل فقتله
ومما تدلُّ عليه . )5("وحينئذ تحقَّق الفقيه أنه آمن في سربه" ،)4(دابته وغادر المدينة بأقصى سرعة

ه في ءفالفقيه يعلم أن بقا. عليه هذه الحادثة، وجود العدل واإلنصاف في التعامل مع يهود األندلس
ولن يغفر لـه أمـام   . ً للعقاب الشديد، ألنه قتل يهودياإمارة المرية، سيعرضه للمحاكمة، وربما 

القضاء اإلسالمي، أن المقتول يهودي، وأنَّه كان يهين النبي صلى اهللا عليه وسلم، وأن قاتله فقيه 
ألنه ال يجوز في وجود دولـة وقضـاة للمسـلمين أن    . )6(مشهور ذو مكانة رفيعة وهيبة كبيرة

  .نيابة عن السلطة، ويصدروا األحكام وينفِّذوها يتصرف األشخاص وحدهم
من ولد سهيل بن عبـد العزيـز بـن     ،وفي معرض ترجمته أليوب بن سليمان السهيلي

اتفق له فـي طريقـه، أن   : "، يقول ابن سعيد األندلسي)7(مروان الذي عاش في عهد المرابطين
فلمـا  .لثمين، أو ممن يلوذ بهمأكرمه بدوي نزل عنده، وقد تخيل أنه رسوٌل من بعض ملوك الم

: أعلمه غالمه أنه من بني أمية هاج، وأخذ رمحه، وحلف أن ال يبقى له في منزل، فقال لغالمـه 
  .)8("إذا سئلتَ عني فقل إنه من اليهود، فإنه أمشى لحالنا

كما دفع عدل المسلمين وإنصافهم، وعظمة دينهم، أن يترك عدد مـن اليهـود ديـنهم،      
وذلك بالرغم مما يعرفُ به اليهود من صـعوبة أن يتحولـوا إلـى ديـنٍ     . اإلسالمويدخلوا في 

عمر يوسف بن  يوقد كان من بين الداخلين في اإلسالم يهود من مشاهير علمائهم أمثال أب.آخر

                                                           
  .156، ص10ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر ا.Nn0ب، �ـ )1(
  .130-128، ص10ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر ا.Nn0ب، �ـ )2(
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P87.  
�0/ ر{346Xا.:@�o ،H</ ا.m0710، ص )4(Ny ، :928.  
�0/ ر{346Xن، ص.م )5(Ny ، :928.  
�0/ ر{346X-345ن، ص.م )6(Ny ، :928.  
�0/ ر{61X-60، ص1اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ )7(Ny ، :11.  
  
�0/ ر{61X، ص1ن، �ـ.م )8(Ny ، :11.  
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، وكان إسالمه )م1047-1083=هـ439-430(صديق الذي تولّى قضاء اليهود في قرطبة من 
  .)1(حياته وفي أواخرِ أيامفي نهاية عصر المرابطين، 

وقد ترجم ابن عبد الملك المراكشي ألحمد بن إبراهيم بن يهوذا، كواحـد مـن علمـاء    
ً يـدعى   ً أندلسيا ويظهر اسمه أنه من أصوٍل يهودية، وذكر ابن باجة طبيبا ،)2(األندلس المسلمين

سمه ا، ويدّل )3(ندلسأبو جعفر يوسف بن أحمد بن حسداي، وقال بأنه من أفاضل األطباء في األ
كمـا   .سم أبيه وجده على دخول هؤالء فـي اإلسـالم  او .ً ووصفه بأنه من أفاضل األطباء أيضا

ترجم ابن الفرضي لمحمد بن عزرة من منطقة وادي الحجارة باألندلس، والذي يدلُّ اسمه علـى  
جمات تدل على دخول وإن هذه التر .)4(وعده أحد علماء المسلمين في األندلس .أصوله اليهودية

  .عدد من اليهود في اإلسالم عن رغبة فيه واقتناع
وقد أورد الونشريسي مسألة مهمة في هذا المجال، تُظهر أن صبياً يهودياً أسلم وهو ابن 

ابن ثمانية أعوام، هل يحال بينه وبين  وسئل ابن زرب عن يهودي صبي أسلم، وهو"سنين  ثمان
  .)5("أمه التي تحضنه ؟

لقد كان المسلمون في األندلس دعاةً إلى دينهم بخلقهم وسلوكهم والتزامهم بمبادئ ديـنهم    
فـيمن  : وذكر ابن سهل في هذا المقام قضية طريفـة " .وبترغيبهم غير المسلمين في الدخول فيه

قال المرأة نصرانية أسلمي وأعطيك داري هذه، لدارٍ هو فيها ساكن، فأسلمت ثم مات الزوج قبل 
الدار لها واإلشهاد يجزيها من الحيازة، ألنها ثمـن إسـالمها،   : أن تقبضها المرأة، قال القاضي

6("ةوليس من بابِ العطي( .  
والظاهر أن ظاهرة دخول يهود في اإلسالم قد أزعجت يهود األندلس، فقاوموها وكانت   

بالعودة إلى اليهودية مقابـل  إحدى وسائل المقاومة في ما يبدو إغراء الداخلين منهم في اإلسالم 
يفهم ذلك من الخطاب الذي كتبه أبو محمد عبـد   .تنصيبهم في مناصب الطائفة اإلدارية المهمة

-الثاني عشر المـيالدي /الغفور بن ذي الوزارتين، وهو إشبيلي من أهل القرن السادس الهجري
لته المتطبب أبـا فـالن،   وحم: "إلى أحد األمراء، وأرسله إليه مع طبيب يهودي حيث يقول فيه

كريمة رهطه، النابه الذكر في أعالم سبطه، زعيم يهود، المسود فيهم المسود، بحكم التوقُّف عن 
  .)7("الملَّة الحنيفية، والتردد في المذاهب األحبارية

                                                           
)1( HAIM BEINART, CORDOBA , ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.5, P.215; 

  .J67@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص
�0/ ر{65X، ص1اJ \o@5 ا.v10 ا.N0اآ�H، ا.CMF وا.10w7/، ق )2(Ny ، :51.  
)3(   /²²�=o \²²oY 5²²ةM5� C�=²²85²²وي، رo \0bN²².5²² ا@J" 5²²M5رL H²²; />Lg²²8q5²² ا.5را²²8=ت اInL /²²1RL"5²²، (، 15، مM5رL

  .9، ص)م1970
)4(  \oقا ،m.5?O01=ء اJ �Mر=y ،HaNE.34، ص2اX}0/ ر�Ny ، :1186.  
  .354، ص2ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر ا.Nn0ب، �ـ )5(
  .g]406ف، y=ر�M ا.-:=ء ;H اm.5?O، ص )6(
  .364، ص1، م2ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )7(
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  .ألندلس عالقات مختلفة منها الحسن ومنها دون ذلكاويهود  ميسلمنشأت بين   
  -: لحسنة فتعبر عنها النصوص والروايات اآلتيةأما العالقات ا

حادثة ينقلها عبد الواحـد   )2(في عهد األمير الحكم) م817=هـ202(سنة )1(وقعت في قرطبة -1
ومن َأعجبِ ما حكى أبو مروان بن حيان المؤرخ مما يتَّصـل  : "المراكشي عن ابن حيان فيقول

ً رجٌل من الفقهاء اسمه طـالوت،   لى الحكم هذا تحريضاالناسِ ع دكان أش: بخبرِ هذه الوقعة قال
كان جليل القَدرِ في الفقهاء، رحل إلى المدينة، وسمع من مالك بن أنس، وتفقَّه علـى أصـحابه،   

ً في دينه، فلما أوقع الحكم بأهل الربض، وأمر بتغريبِ من بقي منهم، كان ممن أمـر   وكان قويا
ختفـاء إلـى أن تتغيـر    العليه االنتقال، ومفارقة الوطن، ورأى ا بتغريبه طالوت الفقيه، فعسر

األحوال، فاستخفى في دارِ رجٍل يهودي سنة كاملة، واليهودي في كلِّ ذلك يكرمه أبلغ الكرامـة،  
ويعظِّمه أشد التعظيم، فلما مضت السنة، طال على الفقيه االختفاء، فاستدعى اليهودي، وشـكره  

ً على الخروج، وقصد دار فالن الكاتب، ألنَّـه قـرأ    قد عزمتُ غدا: وقال لهعلى إحسانه إليه، 
ً عند هذا الرجل، فعسى هو يشفع لـي عنـده    علي، ولي عليه حق التعليم، وقد بلغني أن له جاها

ياموالي التفعل، فما آمنهم عليك، وجعل يحلفُ له : فيؤمنني ويدعني في بلدي، فقال له اليهودي
ين يعتقده، أنه لو أقام عنده بقية عمره، ما أملَّه ذلك، وال ثقل عليه، فـأبى إالَّ الخـروج،   بكلِّ يم

أذن له، فلما دخـل  فخلَّى بينه وبين ذلك، فخرج حتى أتى دار ذلك الكاتب بغلس، فاستأذن عليه ف
عليه رحب به، وأدنى مجلسه، وسأله أين كان في هذه المدة ؟ فقص عليه قصته مع اليهودي، ثم 

تركي في بلـدي فوعـده   قال له اشفع لي عند هذا الرجل، حتى يؤمنني في نفسي، ويمن علي ب
هذه الرواية، ويبـين   ويكمل ابن القوطية أحداث. )3("بذلك، وركب من فوره، ودخل على الحكم

، ويقـول ابـن عاصـم    )4(كيف عفى الحكم عن طالوت، وعفا عن اليهودي الذي آواه في بيتـه 
  .)5("كتب لليهودي بالحرمة، ولعقبه من بعده: "الغرناطي في نهاية روايته لهذه الحادثة أن الحكم

فلـوال أن   وتدلُّ هذه الرواية على قيام عالقات حسنة بين مسلمين ويهود في األنـدلس، 
طالوت كان على عالقة حسنة باليهودي، لما لجأ إلى بيته، ومكث فيه لمدة سنة، ولـوال وجـود   
عالقة حسنة لما خاطر اليهودي بنفسه وماله وأهله وولده، وأخفى طالوت في بيته، وعندما عزم 

  .ً عليه ً وحفاظا على الخروج رجاه واستحلفه أن ال يخرج خوفا

                                                           
)1(   5²²KJ /²²~د=e.ا hF²²ه N²²tKy :   ص ،m.5²²?Oا;²²77=ح ا �M²²=رy ،/²²>W`-.²²\ اo�²² 77-75ا>yNy ،²²=ض>J ²²ـ  ؛�، 2ا.5²²0ارك، 

؛ J@5² ا.`ا5²b ا.N0اآ�H²،    151-150؛ اJ \o@5² ا.v²10 ا.N0اآ�H²، ا.CMF² وا.²10w7/، ا.NE²s ا.Nا�²o، ص       507-505ص
 ،�Rn0.ص22-21ا ،=aN.ا /K� ،HW=?N�.ا X�=J \oا.�<�، م244-243؛ ا rE? ،يN-0.639، ص2؛ ا.  

)2( NtKM :ـ�  .42، ص1اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، 
  .J21-22@5 ا.`ا5b ا.N0اآ�H، ا.�Rn0، ص )3(
  .76-75اo\ ا.-`y ،/>W=ر�M ا;77=ح اm.5?O، ص )4(
�K/ ا.aN=، م )5( ،HW=?N�.ا X�=J \o244، ص1ا.  
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ً في دكان إسماعيل بن يونس الطبيب  ً بالمرية، قاعدا ولقد كنتُ يوما: "ندلسيقول ابن حزم األ -2
  .)1("اإلسرائيلي، وكان بصيراً بالفراسة، محسناً لها، وكُنَّا في لَمة

إلـى   وخرجت مرة مع أبي إسحاق إبراهيم بن سهل اإلسـرائيلي : "قول ابن سعيد األندلسي -3
  :في هذا الشعر مرج الفضة بنهر إشبيلية، فتشاركنا

ــرِ    ــه لغي ــد راحت ــويم   )2(راحِال
  

  غيــري يميــل إلــى كــالمِ الالحــي  
  .)3("حتى رضيتَ أن تكون زاملة ليهودي شاعر: "ابن سعيد هوقول والد ابن سعيد األندلسي لولد  

يـدلُّ  . قيام عالقة حسنة بين يوسف بن وقار اإلسرائيلي الطليطلي ولسان الدين بن الخطيب -4
التي يخاطب بها اليهودي ابن الخطيب، وكذلك طريقة ابن الخطيب في يقة عالقة الطرعلى هذه ال

مـن   ]أخبار ملوك قشتالة[ً من ذلك  وقد كنتُ طلبتُ شيئا: "حيث يقول. الحديث عن ذلك اليهودي
مظنّته، وهو الحكيم الشهير، طبيب دار قشتالة، وأستاذ علمائها، يوسف بن وقَّـار اإلسـرائيلي   

ً، أنقـُل منـه    ، لما وصل إلينا في غرضِ الرياسة عن سلطانه، فقيد لي في ذلك تقييـدا الطليطلي
سـألتَ  : قال الحكـيم  .أغفل، إذ ليس بقادحٍ في الغرضما بلفظه، أو بمعناه ما أمكن، وأستدرك 

أعزك اهللا، وأدام كرامتك أن أثبت لك ما تحقَّق عندي من التواريخ التي وقع فيها نسـب ملـك   
  .)4("ةقشتال
يظهر ذلك من  .اعتماد بعض المسلمين على أشخاص يهود في حمل رسائلهم إلى أصدقائهم -5

رواية الشنـتريني التي تبين وصول رسالة إلى الكاتب أبي المغيرة عبد الوهاب بن حـزم مـن   
وأبدأ : "، حيث رد أبو المغيرة على الرسالة بقوله)5(أحد أصدقائه عن طريق يهودي أوصلها إليه

  .)6("بحديث اليهودي موصل كتابك
ً، يرد فيها نص رسالة بعث بها أبو محمد عبد الغفور  اأشرنا إليها سابق ومن رواية أخرى

ً  بن ذي الوزارتـين أبي القاسم إلى أحد األمراء، ويظهر هذا النص أن حامل الرسالة كان يهوديا
رهطه، النابه الذكر في أعالم سبطه، زعـيم   فالن كريمةأبا حملته المتطبب ...وأنفذته من كتاب"

  . )7("يهود، المسود فيهم المسود
الـذي كـان   ارتبط أبو المطرف بن الدباغ بعالقة وثيقة مع أبي الفضل حسداي بن يوسف،  -6

  . )8(، ثم أعلن إسالمهً ايهودي
                                                           

�ـ )1( ،Hs.5?Oم اQb \oا C�=8ر ،Hs.5?Oم اQb \o114، ص1ا.  
  .307، ص2ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )2(
  .141ا.U1ّn0، ص اn8 \o<5 اHs.5?O، ا[D7=ر ا.-5ح )3(
  .322، صs.2=ن ا.o \M5\ ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق )4(
  .161، ص1، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )5(
  .161، ص1، م1ن، ق.م )6(
  .364، ص1، م2ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )7(
2�²ـ ، 4؛ ا.²0n=د ا5²MN] ،H?=IE²�Oة ا.-N²D و�5²MNة ا.N²Dn، ق      284-282، ص1، م3ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )8( ،
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ي إذ كتب إليه ً بحسدا على عالقة وثيقة أيضا) م1086=هـ479: ت(ابن عمار كان الوزير  -7
  :من سجنه الذي أودعه إياه ابن عباد، يقول

  كالطــلِّ يـــوقظ نــائم الزهـــرِ  
  

    ولـــو بقافيـــة أدرك أخـــاك  
ــرِ     حوال ب ــاة ــرِ موم ــي غي   )1(ف

  
  فلقـــد تقاذفـــت الركـــاب بـــه  

  :ً ويقول أيضا  
ــكرِ   ــد والشـ ــتأثراً بالحمـ   مسـ

  
ــؤتمرٍ    ــر مـ ــلنا غيـ   دع ذا وصـ

  )2(الــذي كتبــت يــد الــدهرِ تمحــو  
  

    ــد ــا ليـ ــا إنهـ ــب إلينـ   واكتـ
األسـاتذة   يدلُّ تتلمذ عدد من اليهود على أيدي أساتذة مسلمين على وجود عالقات حسنة بين -8  

ومن اإلشارات الدالة على هذه التلمذة، قول الكاتب أحمد بـن عبـد   . المسلمين والتالميذ اليهود
  . )3("يلي، وكان أفهم تلميذ مر بيً يوسف بن إسحاق اإلسرائ جلس إلي يوما: "الملك بن شهيد

أحد عجائب الزمان في االقتدار : "وقول ابن سعيد عن إسحاق بن شمعـون اليهودي القرطبي أنَّه
وقرأ : "وقول المقري عن إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي.)4("على األلحان، وكان قد الزم ابن باجة 

  .)5("على أبي علي الشلوبين، وابن الدباج وغيرهما
يسمونه عيد  قيام بعض يهود األندلس بإهداء جيرانهم المسلمين رغائف بمناسبة عيد يهودي -9

سئل القاضي أبو عبد اهللا بن األزرق عن اليهود يصنعون رغائف فـي عيـد لهـم    "الفطير فقد 
يسمونه عيد الفطير، ويهدونها لبعض جيرانهم من المسلمين فهل يجوز قبولها مـنهم وأكلهـا أم   

كثير من جهلة المسلمين يقبل ذلك منهم في "وقد ورد في اإلجابة على هذا السؤال القول . )6("ال؟
  .)7("عيد الفطيرة

كانت األموال والبضائع تودع طـرف رجـال   "استخلص جوايتاين من وثائق الجنيزة أنه  -10
يـه معظـم   األعمال المسلمين الذين كانوا يسافرون مع القوافل أو بالسفن في الوقت الذي كان ف

مسلمين، ونحن نجد في أوراق الجنيزة أدعية وتمنيـات   ]إن لم يكن جميعهم[الربابنة المذكورين 
طيبة للتجار المسلمين، كذلك نجد أن اليهود كانوا يزورون بيوت شـركائهم فـي العمـل مـن     

إذا كانـت  : ةجاء في إحدى وثائق الجنيز: "ً ويقول أيضا .)8("المسلمين، ويهنئونهم في أيام األعياد
  .)9("هناك قافلة، وكان يسافر فيها مسلمون مؤتمنون، تكرم بإرساِل البضائع معهم

                                                           
  .J128@5 ا.`ا5b ا.N0اآ�H، ا.�Rn0، ص )1(
  .128ن، ص.م )2(
  .234-233، ص1، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )3(
�0/ ر{127X، ص1اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ )4(Ny ، :60.  
  .3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )5(
  .112-111، ص11ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر ا.Nn0ب، �ـ )6(
  .112-111، ص11ن، �ـ.م )7(
238�`اM=7M\، درا8=ت ;H ا.7=ر�M اHLg8q، ص )8(.  
  .218ن، ص.م )9(
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أبيـه   ورد في إحدى وثائق الجنيزة، نص رسالة بعث بها تاجر أندلسي في مدينة فاس إلى -11
ولو أنني : "وجاء في هذه الرسالة القول) م1140=هـ535(يافث الالفي بن عال في المرية سنة 

وهو يقـارن وضـع   ، )1("كنتُ أمتلك من الشجاعة هنا ما أمتلكه في المرية لنجوتُ بأقل من هذا
إلى درجة أنه بالمقارنة فإن المريـة تعـد   : " اليهود في المرية بوضعهم خارج األندلس، فيقول

  .)2("مكان الخالص
ـ   و ات ال شك أن معرفة يهود األندلس بالمسلمين هناك، واختالطهم بهـم، ونشـوء عالق

  .حسنة بينهم، هي التي جعلت هذا التاجر األندلسي يمتلك الشجاعة في المرية
ً فما  جالسته كثيرا: "يتحدث صاعد األندلسي عن عالقته باليهودي إسحاق بن قسطار فيقول -12

  .)3("ً مثله في رجاحته وصدقه وكمال مروءته رأيتُ يهوديا
ير من مسلمي األندلس اليهود، ال تعنـي أن هـؤالء   إن المعاملة الحسنة التي عامل بها كث -13

فلقد أحسنوا معاملتهم، وأقاموا معهم العالقات مـع بقـاء   .لمسلمين قد غيروا نظرتهم إلى اليهودا
وقد وجدنا ذلك عند ابن حزم الذي أقام عالقة حسنة مـع  . صورة اليهودي كما هي في أذهانهم

الرغم من تصريحاته الواضحة عن سوء أخالق اليهود ب )4(إسماعيل بن يونس الطبيب اإلسرائيلي
عند ابن الخطيب الذي كانت له عالقة حسـنة مـع    ه، ووجدنا)5(اليهود وطبائعهم وفساد عقائدهم

، مع أنَّه يقول في موضعٍ آخر، وهو يتحدث عـن كفـرِ   )6(يوسف بن وقار اإلسرائيلي الطليطلي
  . )7("، من انتسابهم إلى نحلتهاممن يأنف يهود لعنة اهللا على كفارها: "إحدى الفرق

وسبب إحسان المسلمين معاملة الذميين اليهود في األندلس، بالرغم من الصـورة السـيئة التـي      
يحملونها عنهم، هو أن العقلية اإلسالمية، قد تكونت وتشكلت على أساس المنهج اإلسالمي الذي 

وفي الوقت نفسه يـأمرهم بالعـدل   هم، ويعرف المسلمين بصفات وأخالق وطبائع اليهود، ليحذر
ولَا يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ علَى َألَّا تَعدلُوا اعدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه  �والقسط في معاملتهم 

 لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه ِإن�
ين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُم من لَا ينْهاكُم اللَّه عن الَّذ �و )8( 

ينطقْسالْم بحي اللَّه ِإن هِمطُوا ِإلَيتُقْسو موهرتَب َأن ارِكُميد�
أوصى الرسـول صـلى اهللا    وقد. )9( 

اليهـود، إهانـة   عليه وسلم، الذي ال ينطق عن الهوى، أن يرافق القسط وعدم الظلم في معاملة 

                                                           
)1( GOITEIN, LETTERS OF MEDIEVAL JEWISH TRADERS, P.53.  
)2( IBID, P.55.  
  .5J=�89 اW ،Hs.5?O@-=ت اXLO، ص )3(
�ـ )4( ،Hs.5?Oم اQb \oا C�=8114، ص1ر.  
)5( �K.ا \oا U1J دN.صا ،H1MN45-46 ،64-65.  
  .322أ0J=ل اgJOم، ص )6(
  .a=E?307/ ا.NRاب، ص )7(
)8(  /Mا� \L ،88`رة ا.0=�5ة.  
)9(  /M^ ،/Ke700.88`رة ا.  
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   .)1("أذلوهم وال تظلموهم، وأهينوهم وال تكرموهم، وسموهم وال تكنوهم: "وعدم إكرام، حيث قال
   .)1("تكنوهم

ال : "كما أوصى بذلك العمرين المشهورين بالعدل، فقال عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه
سموهم وال : "، وقال)2("أكرمهم إذ أهانهم اهللا، وال أعزهم إذ أذلّهم اهللا، وال أدنيهم إذ أقصاهم اهللا

، وقوله ألحد )3("تكنوهم، وأذلوهم وال تظلموهم، وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى أضيقها
إنهم أعـداء اهللا، وإنهـم لغششـة،    : "ألحد عماله الذي بعث إليه يستأذنه في االستعانة باألعاجم

رضي اهللا عنـه أن يمسـك    ولم تمنع هذه التوصيات الكثيرة عمر. )4("فأنزلوهم حيث أنزلهم اهللا
ً من يده، ويعطيه من بيت مال المسلمين، ويوصي برفع الجزية عنـه وعـن    ً كفيفا ً يهوديا شيخا

وقول عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنـه  . )5(أمثاله من اليهود، وفرض مخصصات مالية لهم
ولم تمنع هذه .)6("والصغار وأنزلوهم منزلتهم التي خصهم اهللا بها من الذلِّ: "في كتابٍ إلى عماله

ثم انظر من قبلَـك مـن أهـل    : "ً أحد والته بقوله يوصي أيضا أن التوصية عمر رضي اهللا عنه
الذمة، قد كبرت سنّه، وضعفت قوته، وولَّت عنه المكاسب، فأجرِ عليه من بيت مال المسلمين ما 

  .)7(يصلحه
. ليهم والقسط معهم، وإهـانتهم وإذاللهـم  في منهج اإلسالم بين اإلحسان إ ً اإذفال تناقض 

وقد مر . ألن اهللا تعالى مشرع هذا المنهج، يعلم المعاملة التي تالئمهم وتناسب أخالقهم وطبائعهم
بنا سابقاً كيف أدى إكرامهم وتقريبهم وتسليمهم المناصب في إمارة غرناطة في عهد الطوائـف  

سالم، إلى تسلُّطهم على المسلمين واستهزائهم بآيـات  الذي كثر فيه انحراف الحكام عن منهج اإل
  .القرآن الكريم

وقد التزم بعض المسلمين في األندلس بمنهج اإلسالم في التعامل مـع اليهـود، بينمـا    
ً يظهر التزام أحد المسلمين بمنهج اإلسـالم   وقد نقل المقري عن ابن سعيد نصا .تجاوزه آخرون

: قال ابن سـعيد : "معرض حديثه عن إبراهيم بن الفخار اليهودي في التعامل معهم حيث قال في
الملوك، ولم يـزده  ويسفّر بين  ً كان يعرفه، قبل أن تعلو رتبته، ً مسلما أنشدني لنفسه يخاطب أديبا

  :على ما كان يعامله به من اإلذالل، فضاق ذرع ابن الفخار، وكتب إليه
   ــد ــه يتفقَّ ــاس ب ــل إحس ــن الفع   م

  
ــاعال   ــا ج ــه  ً أي ــبهين مال ــرين ش   أم

                                                             
  .254، ص2ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر، �ـ )1(
²n/  ا.-²=هNة، 7wL@²/ و�L@  (اIT ،HI>�oO=ب ا.o 50eL \M5\ أ50b أHo ا.r7E، ا.N�7²s0ف ;H² آNt7²sL \²; C²ف،       )2(

 ،HK>se.5 اI�0.ـ)م1368ا�  .111، ص1، 
�²ـ             )3( ،N²>@w.ا V²�Lد �M²=رy �MF²Iy ،²\ ه@²/ ا�o \²se.²\ اo H²1J X²8=-.²` اoأ ،Nآ=sJ \o�²  1ا>yNyو �MF²Iy ، :  5²@J
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  ــد ــقى وتجه ــك تش ــا تنف ــواء فم   س
  

 جعلــتَ الغنــى والفقــر والــذلَّ والعــال  

ــهيال    ــب تس ــعد  ً فتطل صــيرك م   وس
  

  وهل يستوي فـي األرضِ نجـد وقلعـة     
  دبمــا كنــتَ فــي حــاِل الفــراغِ تعــو  

  
  وما كنـت ذا ميـزٍ لمـن كنـتَ طالبـاً       

   ــد ــتَ تعه ــذي كن ــي بال ــال تطلبن   )1(ف
  

  وقــد حــاَل مــا بينــي وبينــك شــاغٌل  
    

  

  وظهر التعبير عن رغبة المسلمين في االلتـزام بمـنهج اإلسـالم فـي التعامـل مـع       
  

حول هذا الموضوع، وفي إجابة القابسي عليه حيث يقـول   )2(في سؤاٍل ورد إلى القابسي ،اليهود
ما جاءوه في حاجة، أو وسئل القابسي عن رجٍل بجواره يهودي، قد ربي معهم، فرب: "الونشريسي

عرضت له إليهم حاجة، وربما مشى في طريق مالصقة لهم، فيجري بينهم حـديث أو ابتسـام،   
أتراه من هذا في حرجٍ . اهللا عالم ببغضي لليهود، ولكن طبعي لين: وكالم لين، وهذا الرجل يقول

فال تخالط من على خـالف  إن كنتَ تسأُل لنفسك، : فأجاب. أم ال؟ وما يرد عليه أفتنا رحمك اهللا
وأما جارك من أهل الذمة، فيستقضيك حاجة ال مأثم فيها، فتقضيها لـه فـال   . دينك فهو أسلم لك

أما لين قولك له إن خاطبك فإن لم يكن فيه تعظيم له وال تشريف، وال ما يغبطه في دينه،  .بأس
وأما سـؤالك  . وعليك، وال تزد: يه أن تقولفال بأس إذا ابتليتَ به، وأما إن سلَّم عليك، فالرد عل

عن حاله وحال من عنده، فما لك فيه فائدة، وما عليك منه، إن أنت لم تكثر، ولم تُفـرِط فيـه،   
  . )3("ولكن بقدر ما يدعو إليه حق الجوار واهللا يعلم المفسد من المصلح، واهللا ولي بالتوفيق

اإلسالم فـي التعامـل مـع اليهـود،      أما بالنسبة لتجاوزات بعض المسلمين عن منهج
، نذكر منها قول أبي الحسن بن الزقاق أحد كتاب مملكة )4(فتصورها العديد من األمثلة التاريخية

  :يهودي كان يجلس معه وينادمه يوم سبت بلنسية في غالمٍ
ــتُ  ــا أحبب ــذي أن ــه ال ــادمني في   ين

  
  وحبــب يــوم الســبت عنــدي أننــي  

  )5(حنيفٌ ولكن خيـر أيـامي السـبتُ     
  

  ومن أعجـب األشـياء أنـي مسـلم      
    

  :وقول أبي أحمد عبد العزيز بن خيرة في مدح إسماعيل بن نغدله
                                                           

  .527، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )1(
)2( Hso=-.ا :   /K²8 5².وي، وN-.ي اN;=n0.1© ا] \o 50eL \o H1J \se.ا `oه` أ)²=ء    )م935=ه²ـ 324I-E.²\ اL `²وه،

\>Jه=د ا.`رQ.ا ./nM5o ©>?=Dy S. ./K8 H;`y)403م1012=هـ.(  
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  وما اكتحلـت عينـي بمثـل ابـن يوسـف         )1(ولست أحاشي الشمس من ذا وال البدرا
  :ً وقوله فيه أيضا  

  لمــا قبلــوا إال أناملــك العشــرا   
  

  ولو فرقـوا بـين الضـاللة والهـدى      
ــى    ــاك لليمن ــرىفيمن ــراك لليس   ويس

  
ــتوال    ــةس ــالركن زلف ــك ك   لموا كفي

  ن ألقي بـك الفـوز بـاألخرى   أطمح أو  
  

  وقد فزت بالدنيا ونلـتُ بـك المنـى     
  وإن كنت في قـومي أديـن بـه سـراً      

  
  لــديكم ً اأديــن بــدين الســبت جهــر  

ــر   ــرا وأم ً افقي ــة والفق ــت المخاف   )2(ن
  

 ً امترقبــ ً اوقــد كــان موســى خائفــ  
    

ن المسلمين الذين ارتبطوا بهذا النوع من العالقات مع اليهود كانوا أهل خمر والمالحظ أ  
؛ )3(ة خمر ومجون مع غالمه اليهوديبومجانة وفسق، فابن الزقاق سالف الذكر يتحدث عن صح

: شعار تدل على إدمانه للخمر، ومن ذلك استحالفه أحد أصدقائه بـالقول أوابن خيرة له أقوال و
  :، وقوله متغنياً بحب الخمر)4("تي رضعنافبحرمة الكأس ال"

  )5(فاح في األفق منّـي مسـك عتيـقُ   
  

ــي    ــؤوس دارت بريق ــا الك ــإذا م   ف
    

ولم يرض الشنتريني عن هذا النوع من العالقات مع اليهود، فعقب على أبيات ابن خيرة 
؛ ولـم  ")6(لحـول وله في هذه القصيدة من الغلو في القول، ما نبرأ منه إلى ذي القوة وا: "بالقول

 ً ايرض مسلمو األندلس عن األخفش بن ميمون الذي سلك سلوك ابن خيرة، فقال بعضهم محرض
  : يا سيدي ال تُقَرب هذا اللعين فإنه قال في اليهودي: المعتصم ابن صادح عليه

  .)7(تركت بها اإلسـالم يبكـي علـى الكفـر    
  

ــريعة     ــاء ش ــدي للوف ــن عن   ولك
    

لَا تَجِد قَوما  �: نفى اإليمان عن الذين يحبون أعداءه، حيث يقول سبحانهوصدق اهللا العظيم الذي 
ءهم َأو ِإخْـوانَهم  يْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ يوادون من حاد اللَّه ورسولَه ولَو كَانُوا آباءهم َأو َأبنَا

متَهيرشع َأو... �
ياَأيها الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا الْيهود والنَّصـارى   �: عن مواالتهم بقوله ، ونهى)8(

مي الْقَودهلَا ي اللَّه ِإن منْهم فَِإنَّه نْكُمم ملَّهتَوي نمضٍ وعب اءِليَأو مهضعب اءِليَأوينالظَّاِلم �
 )9( . وعد

                                                           
  .764، ص2، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )1(
  .765، ص2، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )2(
�²0/ ر{X²  328ص، 2اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ )3(Ny ، :567   ا.�<�²، م r²E? ،يN²-0.4،؛ ا ،

  .19ص
  .755، ص2، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق(4) 
  .760، ص2، م1ن، ق.م (5)
  .765، ص2، م1ن، ق.م (6)
  .388-387، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م (7)
(8)  /M^ ،/.د=R0.822`رة ا.  
(9)  /M^ ،851`رة ا.0=�5ة.  
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فَتَرى الَّذين في قُلُوبِهِم مـرض  �فون أوامره ويوالون اليهود أصحاب نفوس مريضة، الذين يخال
� ...يسارِعون فيهِم

 )1(.  
، العالقة التي وقع فيها سعيد بن سليمان بن ً اومن األمثلة على هذه العالقات الشاذة أيض  
مع امرأة يهودية، حيث يشـير   )2("أمير العرب المنتزين بمدينة غرناطة من كورة إلبيرة"جودي 

، وكـان قتلـه سـنة    )3("ً اوقُتل فـي دار عشـيقة لـه يهوديـة غـدر     : "ابن عذاري إليها بقوله
؛ وهذه العالقة تدلُّ على وجود عالقات لمسلمين مع يهوديات منـذ مرحلـة   )4()م897=هـ284(

ت، ولم يـرض عنهـا   مبكرة، وهي عالقات شاذة ونادرة، لم يقع فيها إال ذوو األهواء والشهوا
جمهور المسلمين في األندلس؛ والظاهر أن هذه العالقات المنحرفة البن جودي مع امرأة يهودية، 

: يقـول ابـن حيـان   . تاروا أن يقتلوه في بيتهـا خكانت من أهم أسباب قتل أصحابه له، ولذلك ا
مد بن عثمان بن سيد صحابه، واستخفَّ بهم حتى دبر عليه كبيران منهم محأعلى  ً اوانبسط كثير"

وكان من أكبر ما نقمه عليه أصـحابه اسـتهتاره   ... أبيه، ويزيد بن عبد السالم حيلة فقتاله بها
  .)5("بالنساء، ونهمه فيهن، وانحطاطه في طلبهن، إلى ما يقُبح ذكره

يتصدى بجـدارة   ً اعربي ً اولم يمنع أصحابه من قتله بسبب هذا االنحراف أنه كان زعيم  
، ً امجرب ً اوفارس ً بطال ً اوأنه كان شجاع"، )6(قتدار لعمر بن حفصون كبير الخارجين على الدولةوا

 ً امحسـن  ً اوشاعر ً ا، قد تصرف مع فروسيته في فنون العلم، وتحقق بضروب األدب، فاغتدا أديبً

)7(.  
تعلَّـق  كما وقعت خالفات ومنازعات بين مسلمين ويهود في المجتمع األندلسي بعضها ي  

بنواحي دينية، حيث كان بعض اليهود، يتعمدون في إيذاء مشاعر المسـلمين الدينيـة، فيسـبون    
، )10(بسوء -صلى اهللا عليه وسلم-ً ا، أو يذكرون نبيهم محمد)9(ون بقرآنهمئ، أو يستهز)8(شريعتهم

عنيفة فـي   ً ا، فال يحتمل المسلمون ذلك، ويردون على هذه اإلساءات والتجاوزات ردود)10(بسوء
  .)11(ض األحيانبع

                                                           
(1)  /Mا� \L ،852`رة ا.0=�5ة.  
  . 123أ?�`?</، ص. اb \o<=ن، ا.N�? ،m@7-0 اOب �1L`ر م (2)
  .134، ص2ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (3)
  .30أ?�`?</، ص. اb \o<=ن، ا.N�? ،m@7-0 اOب �1L`ر م (4)
  .30ن، ص.م (5)
  .30ن، ص.م (6)
  .134، ص2؛ اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ30ن، ص.م (7)
  .364-363، 344، ص2؛ ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر، �ـ418، ص1، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق (8)
�²0/ ر{X²  114، ص2اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N²�0ب ;U²1b H² ا.N²�0ب، �²ـ      (9)Ny ، :426     دN².ا ،H²s.5?Oم اQ²b \²o؛ ا

  .U1J47 اo\ ا.1MN�K/ ا.<I`دي، ص
  .346-345ا.:@�o ،H</ ا.m0710، ص (10)
  .233، صo2\ ا.�6<�، أ0J=ل اgJOم، ق؛ .s=ن ا.M5\ 231، ص3اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ (11)
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: وبعض هذه الخالفات يرجع إلى منافسات شخصية، ويقدم المقري مثاالً على ذلك فيقول  
كان يجري بينهما مـن  . اليهودي الطبيب الرندي طبيب آخر )1(كان في زمان إلياس بن المدور"

ن ذلك وظهر إللياس م. فأصلح الناس بينهما مراراً. المحاسدة ما يجري بين مشتركين في صنعة
  :الرجل الطبيب ما ينفِّر الناس منه، فكتب إليه

ــداً  ــراً واح ــتركين أم ــين مش ــا ب   م
  

ــودة      ــون م ــا تك ــدعن فم   ال تخ
ــداً     ــي واح ــان التالق ــناهما ك   بس

  
  انظر إلـى القمـرين حـين تشـاركا      

  
  

وهذا يطلع ، ً وجب التحاسد بينهما والتفرقة، هذا يطلع ليال ،لما اشتركا في الضياء ً ايعني أنهما مع
  .)2(، واعتراضهما يوجب الكسوفً انهار

وعندما لمع اسم الطبيب اليهودي إبراهيم بن الثرثار الذي عمل لدى السـلطان محمـد     
الخامس في غرناطة، أثارت شهرته حسد الطبيب الغرناطي محمد اللحمي الشـقوري، فوضـع   

  .)3("قمع اليهود عن تعدي الحدود"كتاباً بعنوان 
على هيبتهم وعزتهم، وأال يشـمتوا   اسلمون في األندلس على أن يحافظووقد حرص الم  

يعـرف بالقصـبي    ً وذلك أن رجال: "فيهم اليهود، يظهر ذلك من رواية البن القوطية يقول فيها
ملك اإلفرنجة، وإلى ملك الروم، " قارله"كانت له وجهة، وكان يوفده عبد الرحمن بن الحكم إلى 

، ووجب على القاضي تثقيف المال وتحصـينه،  ً ادينار فضة، وترك أيتامفتوفي عن ثالثة آالف 
... فلما جلب إليه، وصار بين يديه، ذهب المال، فاتهم به ابنه المكنى بأبي عمرو، واتهم به كاتبه

فلما بلغ محمد الخبر أعظمه، وأساءه ما نزل في األيتام في مالهم، لمكان أبيهم منه ومـن أبيـه   
العلم وشاورهم فيه، فأشار جميعهم باستحالف القاضي، حاشى بقي بن مخلـد،   قبله، فجمع أهل

إن من الشمات بنا عند اليهود والنصارى أن نتسحلف قاضينا، والمأمون على فـروج  : فإنه قال
نسائنا وأحسابنا وأيتامنا، أرى لألمير أصلحه اهللا، أن يجبر هذا من بيت المال، فصار إلى رأيه، 

  .)4("وأمر بعزله

                                                           
�S. X اn8 \o<5 اHs.5?O، وذآN أن اS08 إ.<=س o\ �5ّود ا.<I`دي (1)Ny . N²tKM :      H²; بN²�0.ا ،H²s.5?O5 ا>n²8 \²oا

  .336، صU1b1 ا.N�0ب، �ـ
  .529-528، صrE?3 ا.�<�، م (2)

�QRJ Cn ا.@<9 ا.�=?H آ1 SKw. ،\>7>@.ا \MFه ،Hs.5?O5 ا>n8 \oا N58ا"0/ ذآ=; " U1J  ًY5o" 5اbوا" r�Oوه` ا ،
  .آ=?QRJ 9اً  .1@<9 اOول، وNwyاره= ;M`�.  ً=Ena 5ّnَMُ \>>.=77L \>7>o H=ً  وأدo<=ً " وا5bا";H رأي، Oن آ01/ 

NtKM :ـ� ،Hs.5?O5 ا>n8 \o336، ص1ا.  
  .42، ص2اo\ ا.�6<�، اW=bq/، م (3)
(4) 5?Oا;77=ح ا �Mر=y ،/>W`-.ا \oصا ،m.92-93.  
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وهناك خالفات ومنازعات عادية على أمالك وعقارات ناتجة عن عالقات ومعـامالت    
، وكانت هذه النزاعات ترد إلـى  )1(كانت تحدث بين مسلمي ويهود األندلس في مختلف العصور

  .)2(ها بالعدل واإلنصاففيالقضاء اإلسالمي فيحكم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
؛ ا.`?�H²sMN، ا.n0<²=ر،   254-253، ص1، م4؛ ا.�HKMN7K²، ا.N>]F²ة، ق  66-65اCI8 \o، اwbO=م ا.N²@wى، ص  (1)
  .228-227، ص2�ـ
  .73، 66-65، 56-47اCI8 \o، اwbO=م ا.N@wى، ص (2)
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  المبحث األول

  األندلسفي ليهود لداري إلالتنظيم ا: أوالً
  

  )الناسي(رئيس الطائفة اليهودية  -أ
، بتعيين األميـر القـوطي   )م788-755=هـ172-138( األمير عبد الرحمن األولقام    

نِ ومنذ ذلك الحين مال الحكام األمويون إلى تعيي .)1(األندلسرئيساً لطائفة النصارى في  طباسأر
بسبب تقرب قتراحِ أعضاء طائفتهم، أو االمكانة في هذا المنصب، بناءاً على ذوي النصارى من 

، رؤسـاء للطائفـة   على هـذا المنصـب  كان خلفاء أرطباس كذلك و .)2(هؤالء األشخاص منهم
وكان رئيس النصارى هذا يحمُل اللقب الرومـاني قـومس   . )3(النصرانية عبر األندلس بأكملها

)COMES()4( ،ُل إخوانه في الدين أمام الحكومة، وكان مسؤوالً عن دفع النصـارى للجزيـة   ثّموي
المفروضة عليهم، ويشرف على كلِّ شؤون الطائفة، ويقف على رأسِ اإلدارة القضـائية التـي   

 .(FUERO JUSGO)تباع القانون القـوطي  اتحكم في القضايا بين أعضاء الطائفة في األمور المدنية ب
وكـان هـو كبيـر قضـاة     . لجزية المحليين والقضاة يعملون تحت إشراف القومسوكان جباة ا

وكانت الحكومة اإلسالمية بدورها تساعد أولئك المسؤولين عن الطائفة النصرانية في  .النصارى
وكان إطار العمل هذا قد . حتياجات الطائفة الخاصةالوجمع الضرائب المفروضة  ،تنفيذ وظائفهم

  .)5(ي أمية لألندلسطوال حكم بن رمستا
ومثلما قام الحكام األمويون بتعيين القومس ليكون رئيساً للطائفة النصرانية، قاموا كـذلك  

(NASI) "ناسي"وكان لقب صاحب هذا المنصب هو .منصب لقائد الطائفة اليهوديةإيجاد ب
، وكان )6(

مسلم يعين يهوديـاً فـي   وفي بعض األحيان كان الحاكم ال .أسلوب تعيينه مشابهاً لتعيين القومس
وظيفة حكومية مهمة، وإذا ما حاز هذا اليهودي على رضا الحاكم، فإنه يقوم باسـتدعاء أكـابر   

وفـي القـرن    .اليهود، ويأخذ موافقتهم على تعيين ذلك الموظف الكبير ناسياً لكل يهود األندلس

                                                           
  .61اo\ ا.-`y ،/>W=ر�M ا;77=ح اm.5?O، ص )1(
)2(  ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.78.  
)3( KMNt :   N²�? ،m@²7-0.²=ن، ا>b \o²�1`ر م : اL . م، م    102، 92أ?�`?<²/، صg²JO²0=ل اJ²\ ا.�6<�²، أo15، ص2؛ ا ،

33.  
)4(  mL`-.ا)COMES (     �²707L /²-�KL X²=آb H²Knyو ،/>oورOا.�1=ت ا H; دة`�`L Hوه ،v10.ا XM5? HKny />K>yY /01آ

ه�L=²² (، 99، ص".Q²²Rء ا.²²6=ص m.5²²?O=o وأور²²o=  ا"ا.@N²²wي، ا.v.=²²s0 وا.g-7²²8=o .N²²tKM :  ،v²².=00ل ²²y=م أو 5²²eLود 
V-e0.ا.(  

)5(  ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.78  
)6(  HAIM BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.15, P.222; 

ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.79;  
  .383، ص26ا.J`8`0/ ا.MN@n/، م
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كتـب عنهمـا   ى هذا المنصـب، و تعاقبا علالعاشر الميالدي كان الناسيان اللذان /الرابع الهجري
 .)1(خ اليهودي إبراهيم بن داود، قد تم تعيينهما من قبل الحكومة، وبناءاً علـى مبادرتهـا  رالمؤ

وكانت وظيفة الناسي مشابهة لوظيفة القومس، حيث كان يمثُِّل اليهود أمام الحكـام المسـلمين،   
ولـم يـنس    .)2(لقضاة فـي طائفتـه  عن الجزية المفروضة عليهم، ويقوم بدور كبير ا ومسؤوالً
أن يذكروا سماته وخصـاله   ،ن لحسداي بن شبروط، والذين تغنوا بهواليهود المعاصرالشعراء 

مارس وظيفته ككبيـر   ،وعندما عزم حسداي على محاسبة سكرتيره مناحيم بن ساروق .كقاضي
  .)3(للقضاة، وأصدر حكماً ضده، على الرغم من أن المتهم لم يكن حاضراً

   وسار أمراء الطوائف على الطريقة نفسها في تنظيم شؤون اليهود، حيث عين كلُّ واحد
 يحملون أيضاً لقـب في األندلس ، وظلَّ رؤساء الطوائف اليهودية إمارتهمنهم رئيساً لليهود في 

وطلب بعض رؤساء اليهـود   .المشرقعلى رؤساء اليهود في كان يطلق من قبل الذي  "الناسي"
التـي   الكبيـرة يهود ورؤساء مدارسهم في العراق أن يمنحوهم ألقاباً تليق بالخـدمات  من قادة ال

، وصار هذا اللقـب يطلـق علـى    "الناغيد" يقدمونها إلى طوائفهم، فمنح بعضهم لقباً جديداً هو
، اللذان تعاقبا على رئاسة الطائفـة اليهوديـة فـي    )4(إسماعيل بن نغدلة، وولده يوسف من بعده

 ويصف الشنتريني أهمية هذا اللقب في معرض حديثه عن إسماعيل بن نغدلة فيقول .)5(غرناطة
وتُسمى من خططهم الشرعية بالناغيد، معناه المدبر بالعربية، خطة تحاماها قدماؤهم، وتطأطـأ  "

     . )6(عنها قديماً زعماؤهم، اجترأ هو عليها
ة من الزمن عاد رؤساء الطائفـة  لكن لقب الناسي كان أكثر تأصالً في األندلس، فبعد مد  

قد صار ممارسة مقبولة، وظلَّت واجبـاتهم دونمـا    (*))الناسيم(وكان تعيين أولئك  .إلى استخدامه
مثلين لطوائفهم، وقاموا بمحـاوالت مـن أجـل    كموكما في األوقات السابقة فإنهم عملوا . تغيير

  .)7(وقاموا بدور كبار القضاة .رفاهية الطوائف واألفراد، وكانوا مسؤولين عن دفع الجزية
والظاهر أن منصب الناسي في عصر الطوائف لم يعد مقتصراً على شخصٍ واحد فـي    

فقد شـغل رئاسـة   .كلِّ األندلس، بل صار لكلِّ إمارة أو مملكة ناسياً أو رئيساً لطائفتها اليهودية
-461(أيضاً منجماً لدى المعتمد الطائفة اليهودية في إشبيلية إسحاق بن باروخ البالية الذي عمل 

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL. 3, P.79.  
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.79.   
 /MQR.�0 ا� \J H8=K.و.</ ا�sL \J .NtKM :m>-1o \o38ا.7@<=ن، ص: ا.  
)3( IBID, VOL.3, P.80.  
)4( IBID, VOL.3, P.80.  
)5( NtKM :ة، قN>]F.ا ،HKMN77�.ص767، ص2، م1ا ،/W=bqا.�6<�، ا \o439؛ ا.  
  .767ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ص )6(

(*) X>8=K.ا :w. �0� /01)H8=? (/MN@n.�1/ ا.=o.  
)7( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.80  
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، وخلفه على هذا المنصب، وفي عهد المعتمد أيضاً إبراهيم بن مير )1()م1091-1068=هـ484
الحادي عشر الميالدي /وكان رئيس طائفة بجانة في نهاية القرن الخامس الهجري .)2(بن المهاجر

وكان ضليعاً في الشريعة  هو صاموئيل هاكوهين بن جوزية الذي يعود أصله إلى فاس بالمغرب،
ورئيسهم في أليسانة فـي أواخـر    .)3(في العراق هاليهودية، وله مراسالت مع الجاؤون شعرير

وقد تولّى هذا المنصب فـي   .)4(بن ميموناالحادي عشر الميالدي يدعى /القرن الخامس الهجري
موئيل حركـا، الـذي   التاسع الميالدي في أليسانة أليعازر بن صا/الثالث الهجريمنتصف القرن 

كان معاصراً للجاؤون عمرام رئيس اليهود في العراق، وقد منح هذا الجـاؤون فـي منتصـف    
، وأصبح من أشهر أسـاتذة مدرسـة   )كاال شرو(، ولقب )األلوف(القرن التاسع الميالدي لقب 

  .)5(أليسانة اليهودية
  
  )الحاخام األكبر(كبير األحبار  -ب

ي منصب الناسي في األهمية هو منصب كبيـر األحبـار أو   وكان المنصب الثاني الذي يل
وقد شغل هذا المنصب في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصـر   .)6(الحاخام األكبر كما سمي الحقاً

  .الحبر موسى بن حنوخ) م961-912=هـ300-350(
قام حسداي بن شبروط بمنح ابن حنوخ منصب كبير األحبار، إذ أن مناصـب األحبـار   

وهذه ضاة كانت بيد النَّاسي، المسؤول األول في السلَم اإلداري للطائفة اليهودية في األندلس، والق
. الصالحيات التي أعطيت للناسي هي إحدى المؤشرات على التسامح اإلسـالمي مـع اليهـود   

وتعاون كل من حسداي وابن حنوخ على تنظيم شؤون اليهود في األندلس، وتطـوير المدرسـة   
هـا مـن المـدارس    يلإ، وجلبوا )8(، فاستقدموا إليها عدداً من أحبار اليهود)7(في قرطبةاليهودية 

، وسرعان ما حصلت هذه المدرسة علـى شـهرة   )9(اليهودية في العراق نسخاً ثمينة من التلمود
، الشمال األفريقـي كبيرة، بحيث أن الطالب اليهود بدأوا بالتدفق إليها من مختلف مدن األندلس و

أصبحت مركزاً رئيساً من مراكز التعليم اليهودي في العالم، ينـافس مدرسـتي بومبـديتا    حتى 

                                                           
)1( BROYDE, SEVILLE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.208  
)2( HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.14, P.1201  
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.319  
  .131-130ا1o \o-<\، ا.7@<=ن، ص )4(
)5( HIAM BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.550.  
)6( ROYMOND P. SCHEINDLIN, THE JEWS IN MUSLIM SPAIN, THE LEGACY OF 

MUSLEM SPAIN, SALMA KHADRA JAYYUSI (EDITOR), P.190.  
)7( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.619.  
)8( Oا H; د`I>.5، ا>R0.5 ا@Jص ،m.5?24 .  
  .398، ص26ا.J`8`0/ ا.oNn</، م )9(
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، ولم يعد يهود األندلس بحاجة إلى إرسال أسئلتهم الدينية إليهما، وإنتظـار  )1(وسورا في العراق
         .)2(الجواب لشهورٍ عدة

رطبة على ثار صراع في ق) م970=هـ360(وعند موت موسى بن حنوخ حوالي سنة   
نتظـار  الولم يكن من الضروري ا.من يخلف موسى، ويتولى منصب كبير األحبار في األندلس

لوصوِل حبرٍ من مكانٍ بعيد، فقد أعدت المدرسة اليهودية في قرطبة عدداً من األحبـار، كـان   
أبرزهم حنوخ بن موسى بن حنوخ، ابن الحبر المتوفى، ويوسف بن أبي ثور، الذي كان عالمـاً  

ليعاً من يهود ماردة، وقد حصل على تعليمه الديني من مدرسة قرطبة، وإضافة إلى علمـه،  ض
وبطلـبٍ مـن الخليفـة     .)3(كان شاعراً، وقد ُأدخلت أشعاره الدينية فيما بعد في شعائر اليهـود 

الذي كان يجمع كلَّ أعمـال األمـم فـي    ) م976-961=هـ366-350(األندلسي الحكم الثاني 
 وبشكل عام كان ابن أبي ثور نوعـاً   .)4(ابن أبي ثور ترجمة للتلمود باللغة العربيةمكتبته، أعد

جديداً من األحبار، حيث كان يمتلك معرفةً في العلوم الدنيوية، بينما كان حنـوخ يمثِّـُل الـنمط    
  . )5(التلمودي القديم، وال يهتم إالَّ بالعلوم الدينية

ولى تريد أن يرث حنوخ منصب أبيه واألخـرى  وانقسم يهود قرطبة إلى جماعتين، األ  
وقد رجحت كفة حنوخ، ألن الناسي  .)6(تُفضل أن يتولّى هذا المنصب الحبر يوسف بن أبي ثور

حسداي بن شبروط رئيس الطائفة اليهودية في األندلس، والذي له القول الفصل في تعيين كبيـر  
وأصبح حنوخ بن موسى كبيـراً لألحبـار فـي     .)7(األحبار فيها، كان يفضلُه على ابن أبي ثور

ـ 360(ولكن بعد موت حسداي  .)8(األندلس، أو الحبر األعظم كما كان يسمى أحياناً ) م970=هـ
اشتد الصراع في قرطبة على المنصب الحبري ليهود األندلس، وقام حزب ابن أبي ثور بتحدي 

يـرة  ظور كنسياً، ووضـعوه خـارج الح  الحبر حنوخ علناً، فقام أتباع حنوخ بحرمان ابن أبي ث
التحكيم في نزاعهما، ووافق الخليفة فتوجـه  مستنصر وطلبت الجماعتان من الخليفة ال .اليهودية

ممثلو الحزبين المتنافسين إلى منطقة الزهراء، حيث قصر الخليفة، وقد اجتمع كلُّ حـزبٍ مـع   
رطبة يناصرون حنوخ، فأخـذ قـراره   أن غالبية يهود ق المستنصروقد الحظ . الحبر الذي يؤيده

                                                           
)1( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.619.  
)2(     V²>-ey ،²=ء@WO²=ت ا-@W H²; ء=@?Oن ا`>J ،X8=-.ا \o 50bأ ،/>n@أ� Hoأ \o²=،   : اaار رQ²?)    ،²=ة>e.7@²/ اwL ،وتN²>o

  .498، ص)م1965
)3( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.620  
  ؛J35@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )4(

IBID, VOL.2, P.620.  
)5( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.620.  
  .J35@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )6(
)7( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.620.  
)8( BROYDE, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, VOL.11, P.485;   

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.620; ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, 
P.361 .  
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 المستنصـر وعندما حاول ابن أبي ثور أن يقنع الحكم بأحقيته في هذا المنصب، قال له . لصالحه
لو أن العرب قد تجهموا بوجهي مثلما فعل اليهود معك، لرحلتُ عن األنـدلس، إننـي   : "ناصحاً

، فرحل إلـى إحـدى   لمستنصراواستجاب ابن أبي ثور لنصيحة .)1(أنصحك بالرحيل عن قرطبة
  .)2(مدن األندلس البحرية، ثم غادرها إلى الشمال األفريقي

عتقاده بأن وجود حنوخ فـي هـذا   الحنوخ يعود إلى  المستنصروأرى أن سبب تفضيل   
المنصب يحقق المصلحة للدولة التي سبق أن جربت أباه، فلم يتسبب لها بأية مشاكل أو متاعب، 

ي شخص يؤيده معظم اليهود، ويفضلونه، مصلحة للدولة، إذ يضـمن اسـتقرار   كما أن في تولّ
  .ختالف الذي يتعب حدوثه الدولة أيضاًالالطائفة ويقلُِّل من ا

، وكان ولده هشام الذي خلفه، ما زال صـغيراً،  )م976=هـ 366(سنة  المستنصرتوفي 
  . )3(ورفأدار البالد محمد بن أبي عامر الذي عرِف بالحاجب المنص

قام المنصور بتعيين صانع الحرير يعقوب بن جاو، رئيساً أو ناسياً لليهود في األنـدلس،     
ومنح الناسي الجديد الصالحيات نفسها التي كان حسداي بن شبروط قد تمتَّع بها، إذ كان يقـوم  

يهود األندلس، بتعيين األحبار والقضاة في الطوائف اليهودية، ويتولّى جمع الجزية المقررة على 
وصار البن جاو خدماً من اليهود تحت تصرفه، وعربة تأخذه من قصر الخليفة، فتكبـر علـى   

تخـاذ  االيهود، وتسلط عليهم، وأعلم الحبر حنوخ الذي ظلَّ كبيراً لألحبار، أنه لو تجـرأ علـى   
، ويطلقـه فـي   القرارات في القضايا القانونية بدون إذنه، فسوف يضعه في قارب دون مجاديف

ثم عزم ابن جاو، وهو النصير القديم البن أبي ثور على تجريد حنـوخ مـن   . )4(عرض البحر
منصبه الحبري، واستدعاء ابن أبي ثور الذي كان في الشمال األفريقي، معتبـراً أن الحرمـان   

ـ  ور، الكنسي الذي صدر ضده من قبل، كان قراراً ظالماً، وعندما وصلت الدعوة إلى ابن أبي ث
رفض تولّي ذلك المنصب بمساعدة ابن جاو، وأرسل إليه أنه ال يوجد حبر أصلح من حنوخ لهذا 

  .)5(المنصب

                                                           
)1(  DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.620.  

NtKM ،اعND.ا اFه \L NDK7s0.ا ©}`L \J :ص ،m.5?Oا H; د`I>.5، ا>R0.5 ا@J35.  
 )2(  IBID, VOL.2, P.620,   

NtKM :ص ،m.5?Oا H; د`I>.5، ا>R0.5 ا@J35-36.  
  .306؛ ا.HRe، ا.7=ر�M اHs.5?O، ص284-272، ص2اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، �ـ )3(
)4( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.621; ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, 

P.377.  
)5( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.621; ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, 
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وسبب رفضه للتعيين بواسطة ابن جاو في رأيي، علمه بأن ابن جاو المكروه من قبـل    
يهود األندلس بسبب ترفه وتكبره عليهم لن يستمر طويالً في هذا المنصب، وسوف يطـرد هـو   

  .يضاً إذا ما ُأبعد ابن جاو عن منصبهأ
إلى بومبيديتا في العراق، حيث طمح أن يرحب به كبيـر األحبـار   ابن أبي ثور توجه   

اً في األندلس، فتوجـه  يهناك الحبر حي، لكنّه لم يفعل، ألن ابن أبي ثور كان قد تم حرمانه كنس
  .)1()م1012=هـ304(إلى دمشق، ومات فيها سنة 

أما ابن جاو فقد تبدلت أحواله، إذ سخط عليه المنصور، فجرده من مناصـبه وأودعـه     
، وتبين الرواية اليهودية أن الخليفة هشام مر بالسجن برفقة المنصور، فوقف ابن جـاو  )2(السجن

   م نفسه، وعندما لمحه هشام، سأل المنصور عن سببِ سـجنه، فـأخبره بـأنهريبالباب حتي ي 
لم يتبرع بحصة مالئمة من ثرواته للدولة، فأمر هشام بإطالق سراحه، وإعادتـه إلـى    "لناسيا"

  .)3(منصبه، لكنَّه لم يتمكن من استعادة نفوذه القديم، بسبب عداء المنصور له
يمكـن   وبالرغم من أن المصادر اإلسالمية لم تتطرق إلى هذا الموضـوع، إالَّ أنـه ال    

رع بمبلغٍ مالئمٍ للدولة، إذ  التسليم بأنحاكماً مسلماً في ذلك الوقت يقوم بسجن يهودي ألنه لم يتب
لم يعرف عن حكام المسلمين أنَّهم فعلوا ذلك، حتى مع المسلمين اللذين هم أولى بالتبرع لدولتهم، 

يـرة  فكيف يعقل أن يكون المنصور قد فعله مع يهودي، يفترض أنه يؤدي للدولـة خـدمات كب  
وهل الدولة التي حاضرتها قرطبة، والتي كانت في ذلـك   .بجمعه الجزية المفروضة على اليهود

والدولة  !؟)4(الوقت أغنى وأقوى وأجمل مدينة في الغرب، بحاجة إلى صدقات اليهود وتبرعاتهم
، كيف كان المنصور ملتزماً ، وقد مر بنا سابقاً)5(اإلسالمية ال يلزم قانونها أهل الذِّمة إالَّ بالجزية

 أرضٍ تابعة ة في قرطبـة،  إلملتزماً بالقانون اإلسالمي، وتوقَّفَ عن شراءحدى كنائس أهل الذم
  . )6(عندما بين له الفقهاء المسلمون أن ذلك يخالف الشريعة

  .)7(إضافة إلى أن الخليفة هشام كان أضعف من أن يلغي أمراً أصدره المنصور بن أبي عامر

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.379; DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, 

P.621;  
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المحتمل أن المنصور قام بسجنه ألنه اختلس من أموال الجزية التي كُلِّفّ بجمعهـا،  ومن 
  .)1(كيف ارتكب مثل هذه الخيانة يهود آخرون في عصر الطوائفوقد بينا سابقاً 

مات ابن جاو بعد عودته إلى منصبه بمدة قصيرة، ولم تشر المصادر اليهودية أو غيرها   
وظلَّ حنوخ بن موسى في منصبه الحبري إلـى أن  . هذا المنصبإلى الشخص الذي خلفه على 

ها، ليشـارك فـي   يعندما انهارت به منصة المعبد التي صعد عل). م1014=هـ405(توفي سنة 
  .)2(حتفاالت الدينيةالأحد ا

فقد عرف من الذين شغلوه غير مـن  . أما بالنسبة لمنصب كبير األحبار أو الحبر األعظم
الفتح أليعازر بن ناحمان بن أزهر الذي كان كبير األحبار في إشبيلية في مطلع  ذكروا سابقاً، أبو

سعديا بن ميمون بن دنان، كبير أحبار اليهود و، )3(الثاني عشر الميالدي/ن السادس الهجريالقر
، "الحاخام األكبر لغرناطة" الخامس عشر الميالدي، وكان يسمى/في أواخر القرن التاسع الهجري

  .)4(دنان شاعراً ومؤرخاً وعالماً تلمودياًوكان ابن 

  القاضي -ج
  ان كما يسماليهود، وكـان  يه وبعد منصب الحبر األعظم، يأتي منصب القاضي، أو الدي

ولكن هذا النظام تغير فيما بعد، حيـث  . الناسي هو الذي يعين القضاة اليهود في المدن األندلسية
تصف القرن الحادي عشر الميالدي أن القضاة صاروا ينتخبون تُظهر فتاوى أحبار اليهود منذ من

الثـاني  /السادس الهجريرشلوني المؤلف في مطلع القرن بهودا اليفي كتاب القوانين لف. )5(انتخاباً
  ن توصية بوجوب طاعة القاضـي، ألنعشر الميالدي، هناك قانون يتعلَّق بتعيين القضاة، يتضم

نتخبون فإن القاضـي اليهـودي فـي    ي صارواوألنهم . )6(في انتخابه الطائفة برمتها قد شاركت
وكان القاضي اليهودي يتقاضـى  . )7("المختار" األندلس كان يشار إليه على مدى أجيال عدة باسم

   .الطائفةراتباً من قبل 
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)5( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.622; ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, 

P.82.   
\J gً-? :RESPONSA ALFASI, NO.80, 106; RESPONSA IBN MIGASH, NO.122  

)6( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.82, 256.  
)7( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.82.  
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لقد منحت السلطات اإلسالمية القضاة اليهود الكثير من الصـالحيات المتعلِّقـة بـإدارة       
شؤون طائفتهم الخاصة، فقد سمح لهم بالنظر في كافة القضايا المدنية والجنائيـة، وحتـى فـي    

وكان لليهود سجنهم الخاص الذي يـودع  . الجرائم الكبرى التي كان الحكم فيها يصل إلى الموت
فيه المتهمون الذين ينتظرون النظر في قضاياهم، أو أولئك الذين يرفضون الخضـوع لسـلطة   

، وقـد  )1(جبار على الطاعـة لإلأي أن السجون الخاصة باليهود كانت تستخدم كوسيلة  المحكمة،
استفاد القضاة اليهود، وقادتهم من السماح لهم بالنظر في الجرائم الكبرى المتعلِّقة بأبناء طائفتهم 

يس وفي رسالة كتبها إلى رئ .في إصدار أحكام شديدة ضد أصحاب المذاهب الدينية الشاذة عنهم
بأن جـد  ) م1012=هـ403: ت(يوسف بن أبي ثور  حبرالمدرسة التلمودية الفلسطينية يروي ال

ده قد نفَّذ في المحاكم الشرعية اليهودية في األندلس أربع أنواع من العقوبات الكبـرى، وهـو   ج
يتحـدث  و. بذلك يشير إلى وجود المحاكم اليهودية في األندلس في مطلع القرن التاسع الميالدي

إنه في العصور القديمة : فيقول. عن عقوبات مشددة نفذت في األزمان الخاليةنغدلة إسماعيل بن 
ن أولئـك الـذين كـانوا    أكان الكفار الميالين إلى القرائية يخضعون للجلـد، و ) في أيام أسالفنا(

فَّذ ضد المتهمـين  تنومثلما كانت عقوبة الموت . )2(يستحقون مثل هذه العقوبة ماتوا أثناء جلدهم
ويذكر مصدر يهودي أنـه  . بالكفر، فقد نفِّذت أيضاً ضد اليهود المتهمين بالتجسس على طائفتهم

الثاني عشر الميالدي أصدرت محكمـة أليسـانة   /السادس الهجريفي النصف األول من القرن 
حكـم المـوت   ووفقاً لشهادة موسى بن ميمون فإن إصدار . )3(عقوبة الموت بحق أحد المخبرين

على المتهمين بالكفر، كان ظاهرة شائعة بين الطوائف اليهودية في األنـدلس خـالل القـرنين    
  .)4(الحادي عشر والثاني عشر الميالديين/الخامس والسادس الهجريين

ويعد إصدار حكم الموت خروجاً على قوانين قدماء األحبار الذين قـرروا إلغـاء هـذه      
ومن الواضح أن ممارسة هذا الحكم في األندلس، هو أيضاً أثـر  . )5(كلالعقوبة عقب تدمير الهي

إسالمي، إذ تقضي شريعة اإلسالم بحكم الموت للعديد من الجرائم، مثل الـردة عـن اإلسـالم،    
  .والقتل العمد

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.81.  
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.84.  
 \J gً-? :JUDAH AL-BARCELONI, SEFER HA.ITTIM, P.267  
)3( IBID, VOL.3, P.85;  

BERLIN, 1846), FOLIO 55B. JUDAH B.ASHER - ZIKHRON YHU`DA (   
)4( IBID, VOL.3, P.85.  

MAIMONIDES’S, LETTER TO PHINEAS, THE JUDGE OF ALEXANDRIA, 
KO`BHES  

 \J gً-? :(LEIPZIG, 1859), PART 1, FOLIO 26B, COL.1   
)5( IBID, VOL.3, P.85  
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 .)1(وكانت الخالفات التي تقع بين مسلم ويهودي في األندلس تحال إلى المحاكم اإلسالمية  
يهود فيما بينهم، فيترك األمر فيها للمتخاصمين، فإمـا أن يـذهبوا إلـى المحـاكم     أما قضايا ال

اخـتالف  : "مسألة بعنـوان وقد أورد الونشريسي . اإلسالمية اليهودية، أو يتوجهوا إلى المحاكم
  ".)2(يهودي ويهودية بقرطبة على التقاضي عند المسلمين أو اليهود

ناتان الذي كان قاضياً لليهود في قرطبة في عهـد   ومن قضاة اليهود في األندلس، القاضي
وقد أوضحنا كيف تنازل عن منصبه لموسى بن حنوخ الذي صار كبير  .)3(عبد الرحمن الناصر

والقاضي يوسف بن يعقوب بن سهل، تلميذ الحبر إسحاق بن غيـاث  . أحبار اليهود في األندلس
أي ) م1123=هـ517( إلى سنة) م1113=هـ507(الذي كان قاضياً لليهود في قرطبة من سنة 

كما تولى هذا المنصب في قرطبة أيضاً الشـاعر المرمـوق والعـالم    . )4(في عصر المرابطين
ـ 533(التلمودي الشهير أبو عمر يوسف بن صديق، وذلك من سنة  إلـى سـنة   ) م1138=هـ

بـو  ، أي في أواخر عصر المرابطين، وبداية عصر الموحدين، وقد اعتنق أ)م1148=هـ543(
 إسماعيلبن حجر قاضياً ليهود غرناطة أثناء تولّي ديفيد ، وكان )5(عمر اإلسالم في أواخر أيامه

  . )6(بن يوسف لمنصب كبير وزرائها

  الحزان -د
ومن المناصب اإلدارية داخل الطائفة اليهودية، منصب الحزان، ويصـف القلقشـندي      

وكـان لكـلِّ كنـيس    . )7("عد المنبر، ويعظهموهو فيهم بمثابة الخطيب يص: "مهمة الحزان بقوله
. خاص، ومن مهماته أيضاً اإلنشاد وإمامة المصـلين فـي المناسـبات الدينيـة    ) حزان(يهودي 

واشترط أحبار اليهود أن يكون الحزان متعلِّماً، صاحب سمعة جيدة، وصوت جميـل، ومجيـداً   
األندلسيين المشهورين في القـرن الرابـع    وهناك سؤاٌل وجه إلى أحد األحبار. لألناشيد العربية

العاشر الميالدي، حول حزانٍ يتردد على بيوت الدعارة، وله عالقة شاذة بأحد الشبان، /الهجري
  . )8(وقد قرر الحبر طرده، وحتى عندما تاب لم تتم إعادته إلى منصبه

                                                           
)1( NtKM :1<=، صn.ا /@}N0.ا ،Hه=@K.57-56ا.  
  .130-128، ص10ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر ا.Nn0ب، �ـ )2(
)3( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.618-619; HAIM BEINART 

CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.5, P.963;  
  .J24@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص

)4( VOL.5, P.964. ENCYCLOPEDIA JUDAICA, , HAIM BEINART, CORDOBA   
)5( , VOL.5, P.215; HAIM BEINART, CORDOBA , ENCYCLOPEDIA JUDAICA   

  .J67@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص
)6( ASHTOR, THE JEWS, VOL.2, P.142.  
�ـ )7( ،U�JOا r@� ،5يK�-1-.474، ص5ا.  
)8( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.141.  

\J gً-? :RESPONSA IBN ADRET, PART 2, NO.52   
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مجلس فـي كـلِّ   ومن التنظيمات اإلدارية المهمة للطوائف اليهودية في األندلس، وجود   
مدينة توجد فيها طائفة يهودية، يشرف على إدارة شؤون الطائفة فـي المدينـة، ويتكـون هـذا     

، وهم يصلون إلـى هـذا المجلـس    "الشيوخ" المجلس من سبعة أشخاص، وكان اليهود يسمونهم
ـ البا دلس نتخاب، ومدة بقاء هذا المجلس سنة واحدة، تحسب بالتقويم اليهودي، وقد أخذ يهود األن

عتمدوا في إدارة مدنهم على مجلسٍ منتخب مـن أبنـاء   اهذا التنظيم اإلداري عن الرومان الذين 
تلك المدن، وقد مارس اليهود هذا التنظيم منذ عهد الحكم الروماني ألسبانيا، وتمسكوا به في عهد 

إليه طـوال مـدة   القوط، ولم يتركوه إالَّ بعد أن اشتد عليهم اضطهاد القوط الكاثوليك، ثم عادوا 
ع مجموعة من رومن بين مهمات مجلس الطائفة أو الشيوخ، أن يش. )1(الحكم اإلسالمي لألندلس

ويطالب اليهود باحترامها وااللتزام بها، وكان أحبار اليهـود يوصـون بطاعـة هـذه      ،القوانين
ن التـي يصـدرها   ميت مجموعة القـواني س باعتبارها قائمة على الشريعة اليهودية، وقدالقوانين 
سم العربي للكلمة ال، وهي ا)الضوابط(، وهي كلمة عبرية، كما سميت أيضاً (TAKKANOT)المجلس 
  . )2(السابقةالعبرية 

والتصبح الضوابط سارية وملزمة إالَّ بعد أن تعرض على يهود المدينة، وتحصل علـى  
ع لمددة، وأحياناً كان يـتّم  حة مغالبية األصوات، وفي بعض األحيان كانت هذه الضوابط تشرد

وقد فرض قادة الطائفة عقوبات على كلِّ . القبول بها كتشريع قانوني ثابت، قد يستمر لمدة طويلة
وكانت لغة هذه . )3(من يخرق هذه الضوابط، تتراوح بين دفع الغرامات المالية والحرمان الكنسي

ية فيها، وذلـك حتـى تكـون    هذه الضوابط هي العربية بالرغم من وجود بعض الكلمات العبر
ولكي يسهل على الدولة االطالع عليها يفهمون العبرية،  مفهومة للمثقفين، وغير المثقفين الذين ال

وكان من المعتاد اإلعالن عنها في المعبد، . ومراقبتها، والتأكد من عدم احتوائها على بنود ضدها
  .)4(ابحضور جميع يهود المدينة، بعد توقيع قادة الطائفة عليه

وتشبه مهمـة   .)5(ويعين مجلس الطائفة موظفين يشرفون على مراقبة االلتزام بالضوابط  
واالقتصادية  هؤالء الموظفين مهمة المحتسب، فهم يمنعون جميع الممارسات الدينية واالجتماعية

  .وابطهم المتفق عليهاضود عن شريعتهم وهالتي ينحرف فيها الي

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.106-107.  
)2( IBID, VOL.3, P.109.  

\J gً-? :RESPONSA ASHER, CHAP.2, NOS, 27-28; RESPONSA ALFASI, NO.13  
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.109-110. NEUMANN, THE JEWS IN SPAIN, 

VOL.1, P.53-54;  
)4( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.110.  
)5( IBID, VOL.3, P110; NEUMANN, THE JEWS IN SPAIN, VOL.1, P.46.  
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  هود في األندلسالتنظيم المالي للي: ثانياً

كان ليهود األندلس تنظيماتهم المالية الخاصة، وإن إحدى المهمات الصعبة التي توالها مجلـس    
هي اإلشراف على جمع الجزية المقررة على يهـود المدينـة، وتسـليمها    الطائفة في المدينة األندلسية 

ة، إضافة إلى جمع الضرائب والتبرعات للدولة، إما مباشرة أو عن طريق المكلَّفين بجمعها من قبل الدول
  .)1(التي يفرضها المجلس على يهود المدينة، لتنفق على قضايا عامة تتعلَّق بمصلحة يهود المدينة

) ماؤنـا ( ومن الضرائب التي تفرضها إدارة الطائفة على يهود المدينة األندلسية ضريبة تسـمى 
MAU`NA ،وبيع الخمور، وأحياناً من كتابة محاضر المعامالت، وهي تجبى بشكٍل رئيس من ذبح الماشية. 

. وكانت هذه الضريبة هي المصدر األكثر أهمية لدخل الطوائف اليهودية األندلسية على مدى األجيـال 
ولذلك خصصت لدفع رواتب األحبار والمعلمين المشتغلين بالتعليم تحت سلطة الطائفة وعلى حسـابها،  

  .)2(اضون رواتبهم من دخل هذه الضريبةأحد الذين يتق "الحزان" وكان
وتم تخصيص ضريبة خاصة لرواتب أولئك القضاة الذين كانوا يعيشون من القضاء، ولكتـاب    

الحـادي  /الخامس الهجـري وكان ثمة كاتب يهودي أندلسي عاش في ختام القرن . المحكمة، ولمبعوثيها
تجمـع فيـه    "صندوق نقد للمحكمـة " ن هناكإنه في أغلب الطوائف اليهودية كا: عشر الميالدي يقول

من عصر إلى عصر، ختلف ونوعها يتلك الضرائب مقدار  وكان .)3(الضرائب عند بداية أو نهاية العام
  . )4(ومن مدينة إلى مدينة

، وفقاً للضوابط التـي أنشـأها قـدماء    "صندوق الصدقات" وكان لليهود في كل مدينة أندلسية   
ذا الصندوق تدفع إلى الفقراء، وكذلك إلى األيتام الذين لـيس لـديهم دخـٌل أو    األحبار، وكانت أموال ه

وفي حال وقوع بعض أبناء الطائفة اليهودية في األسر زمن الحروب، فإن مجلـس الطائفـة    .)5(أقرباء
يفرض ضريبة خاصة على يهود المدينة من أجل دفعها الفتداء األسرى، وكثيراً ما كان أعضاء الطائفة 

  .)6(مثل هذه الطوارئ يستنجدون بطوائف اليهود في المدن األخرى للحصول على دعمهمفي 
وإضافة إلى الضرائب المختلفة، كان للطائفة مدخوالت ثابتة من أمواِل الوقف والهبات الدينية    

 وقد اعترفت الحكومة اإلسالمية بتلـك األمـوال  . وكانت كثيرة في كلِّ العصور (HEKDESHOT)، الطائفية
    . )7(المخصصة للمؤسسات الدينية اليهودية، وعملت على حمايتها

وقد أشارت المصادر اإلسالمية إلى قيام بعض اليهود بوقف عقارات على معابدهم فقـد أورد    
شورى في بيت متهـدم بـين دار حسـان ودار شـنوغة     : "ابن سهل في األحكام الكبرى مسألة بعنوان

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.110-111.  
)2( IBID, VOL.3, P.111.  
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.111.  

\J gً-? :R.JUDAH AL-BARCELONI`, CITED IN TUR HASHEN MISHPAT, NO.9   
)4( IBID, VOL.3, P.111.  
)5( IBID, VOL.3, P.111.  

\J gً-? :RESPONSA ALFASI , NO.160  
)6( IBID, VOL.3, P.112.  
)7( IBID, VOL.3, P.112.  
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فذكر أن له داراً بداخل مدينة قرطبة، بحومـة  قام عندي حسان بن عبد اهللا، ": ومما قاله فيها ")1(اليهود
  ".)2(...مسجد صواب، تالصق داراً أخرى موقوفة على شنوغة اليهود

والظاهر أن أموال الوقف اليهودي كانت تتعرض لتالعب واعتداء األحبار، وأن القائمين على   
ض اليهود، ولذلك وجدنا يهوداً يوقفـون أمـوالهم علـى مسـاجد     هذه األوقاف لم يحوزوا على ثقة بع

وقال . )3("عن يهودي حبس داراً على مسجد قرطبة"سؤاالً حيث أورد الونشريسي . المسلمين أو فقرائهم
سئلتُ عن يهودي حبس على ابنته فالنة البكر في حجره ووالية نظره جميـع  : "وقال القاضي ابن سهل

وعلى عقبها وعقب عقبها، فإن ... التي بموضع كذا ةكذا، ونصف القلع القلعة التي بموضع كذا وحدها
  .)4("انقرضوا رجع حبساً على مساكين المسلمين بلورقة

وكانت طريقة اليهود في جمع الضرائب المفروضة على الطائفة، أن يعين مجلس الطائفة اثنين   
ضريبة المقررة، وهم مطالبون أمام بقيـة  ويتولّوا جميعاً جمع ال، "الشيوخ" أو ثالثة من أعضاء المجلس

 على عدم السماح لشخصٍ واحد أعضاء المجلس بتقديم حسابات دقيقة في ذلك، وعندهم مبدأ مهم ينص
وكانت عادة اليهود المحافظين على دفع الضرائب المقـررة  . بجمع أي نوعٍ من أنواع الضرائب بمفرده

حيث يوجد الموظفون المعينون الستالم الضرائب، فيسلِّموهم أن يتوجهوا إلى مكانٍ خاص داخل المعبد 
ويبدو أنهم تأثروا في طريقة تنظيمهم لجمع ضرائبهم . )5(الضريبة، ويأخذوا منهم وصالً بهذا الخصوص

ضرائبهم بطريقة المسلمين في جمع الجزية منهم، حيث كان الشخص الذي يدفع الجزية يأخـذ رقعـة   
   )6(، تدل على دفعه لها"براءة"

 . )7(ان لدى مجلس الطائفة الصالحيات لسجن الرافضين لدفع الضرائب في مسجد خاص بالطائفةوك

  

  

  

  
                                                           

  .60اCI8 \o، اwbO=م ا.N@wى، ص )1(
  .61ن، ص. م )2(
  .65، ص7ا.`?�HsMN، ا.n0<=ر ا.Nn0ب، �ـ )3(
  . 68اCI8 \o، اwbO=م ا.N@wى، ص )4(
)5( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.106; NEUMANN, THE JEWS IN SPAIN, VOL.1, 

P.44-89.  
)6( hNMد=-Lو SL=wbاج، أN6.5، ا>R0.5 ا@J 50انb ،Hs>@w.5²اد،     ا�o /²nL=� N²�? ،5²اد�o ،1411 182، ص)م1991-ه²ـ-

183.   
)7( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.114.  
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  المبحث الثاني

  النشاط االقتصادي ليهود األندلس
  

فقـد  . شارك يهود األندلس في معظم فروع النشاط االقتصادي التي عرفته تلك الـبالد   
لزراعة والصناعة، وفـي العديـد مـن المهـن     اشتغلوا في التجارة الداخلية والخارجية، وفي ا

األخرى، وهم بذلك يختلفون عن كثير من يهود العالم الذين تركز نشـاطهم االقتصـادي علـى    
  . التجارة، وأهملوا الفروع االقتصادية األخرى، وخصوصاً الزراعة

افـة،  وقد أتاح لهم المسلمون منذ أن فتحوا األندلس أن يشاركوا في النشاطات االقتصادية ك
  .ومنعوهم فقط من النشاطات المحرمة التي تقوم على الربا، ومن بيع الخمر والخنزير للمسلمين

  .وفيما يأتي بيان وتفصيل للنشاطات االقتصادية المختلفة التي عمل فيها اليهود

  ا���Mرة  :أوً>

ها الطريـق  أولى يهود األندلس كغيرهم من يهود العالم، التجارة اهتماماً كبيراً، وعـدو   
 )وقد حضهم على ذلك أحبارهم، إذ وضع العالم التلمـودي راب  . األفضل لتحقيق الربح الكبير

RAB) لَّته يقولتحصل على لحمٍ وخمر، أما إذا اسـتغلَلْتَ  (*)تاجر بمائة فلورين: "شعاراً ألبناء م ،
وفي رسـالة المجمـع   . )1("هذا القدر نفسه في الزراعة، فأكبر ما تحصُل عليه هو الخبز والملح

باالهتمـام   اليهودي العالمي التي أشرنا إليها سابقاً، إلى يهود أسبانيا النصرانية، توصية لليهـود 
بمقتضى قولكم إنهم يأمرونكم بالتجرد من أمالككم، فـاجعلوا أوالدكـم   : "بالتجارة، فقد جاء فيها

  .)2("مالكهمتجاراً ليتمكنوا رويداً رويد من تجريد المسيحيين من أ
وقد عمل يهود األندلس في التجارة الداخلية، فشاركوا في نقل وتبادل السلَع بـين مـدن     

 :حزم األندلسي نيقول اب. األندلس، وكانت لهم محال تجارية في أسواق المدن التي يعيشون فيها
  .)3("يليإسماعيل بن يونس الطبيب اإلسرائ (*)ولقد كنتُ يوماً بالمرية قاعداً في دكان"
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  .356، ص)مN>o ،\>Mg01.1983وت، دار ا.X1n (ا.@N>KL ،Hw@1n، ا.0`رد،  
�4/²²0، م3دM`ر?9²²، ول وا²²D} ،C²²MNM/ ا.e:²²=رة، �²²ـ )1(Ny ، : ،5²²رانo 5²²0eL) ،m?`²²y ،وتN²²>o1408 ،م1988ه²²ـ( ،

  .61ص
  .42-41إC>L ا.6`ري، �LاNLة ا.<I`د U1J ا.e>s0</، ص )2(

<²I`دي اm?`²M \²o آ²=ن     وهF²ا ا.�M U²Kn0آ5² أن دآ²=ن ا.    . ا.5آ=ن، وا5b ا.5آ=آ<\، وهH² ا.e`ا?<9²، ;=رN²nL H²8ب     (*)
=ًMر=Ry =ًy`?=b.  

  NtKM :ب، مNn.ن ا=s. ،ومNwL \o 50eL \M5.0=ل ا� C:E.ا `oر، أ`tKL \oدة3ا=L ، : ،وت، دار  (دآ=نN²>o
 ،N�K.وا /J=@�1. وتN>o 157، ص)م1956هـ�1375=در، ودار.  

�ـ )3( ،Hs.5?Oم اQb \oا C�=8ر ،Hs.5?Oم اQb \o114، ص1ا.  



 

230

وكانت المحال التجارية فـي األنـدلس   . إضافة إلى المتاجر التي يملكونها داخل األحياء اليهودية
تتركز في شوارع خاصة، وفقاً لنوع السلع التي تبيعها، وقد خصص األندلسيون أسواق خاصـة  

باً بالقرب من مسجد للسلع القيمة كالذهب والحرير، وكانت هذه األسواق مغطاة بسقف، وتقع غال
  .)1("القيسارية"المدينة الرئيس، وأطلق المسلمون على ذلك النوع من األسواق اسم

ودار صناعتها القديمة المـذكورة قبـل   : "وقد أشار العذري إلى قيسارية المرية في قوله  
لثاني فيـه  هذا قد قسمت على قسمين، فالقسم الواحد فيه المراكب الحربية واآللة والعدة، والقسم ا

قد رتب كل صناعة منها حسب ما يشكل لها، قد أمن فيها التجار بـأموالهم، وقصـد   . القيسارية
، وكانت ساحة بلنسية في الحي اليهودي بسرقسطة تدعى فيما مضى )2("إليها الناس من أقطارهم

ء الشـوارع  وتدلُّ أسما. وفي مدينة مالقة كانت القيسارية أيضاً ضمن الحي اليهودي. بالقيسارية
والحارات في األحياء اليهودية في عدد من المدن األندلسية على أن يهود األندلس قد تعاملوا بكلِّ 

  .)3(أصناف التجارة، لكنَّهم تخصصوا في تجارة األنسجة والمالبس الحريرية
وقد شهدت األندلس طوال مدة الحكم اإلسالمي حركة تجارية نشطة، واإلشارات الدالـة    

كتب أبو علي بن الربيب القروي رقعة إلى الـوزير  : "ى ذلك كثيرة نذكر منها قول الشنترينيعل
إني فكرتُ في بلدكم أهل األنـدلس، إذ  : "الكاتب أبي المغيرة عبد الوهاب بن حزم، يقول له فيها

كان قرارة كّل فضل، ومقصد كل طرفة، ومورد كل تحفة، إن بارت تجارة أو صـناعة فـإليكم   
ويوجد بجباِل قلعـة أيـوب المـر    : "وقول البكري. )4("ب، وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفقتُجلَ

الطيب، وأطيب كهرباء األرض بشذونة، درهم منها يعدل دراهم من المجلوبة، وأطيب القرمـز  
قرمز األندلس، وأكثر ما يكون بنواحي إشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية، ومن األندلس يحمُل إلـى  

وكانت المرية تقصدها مراكب التجار من اإلسكندرية والشام، : "وقول الحميري  . )5("فاقاآل
وقوله في وصف زيت جبل الشـرف المطـلِّ علـى    . )6("ولم يكن باألندلس أكثر ماالً من أهلها

طن والق: "وقوله في وصف قطن إشبيلية. )7("ومن هناك يتجهز به إلى اآلفاق براً وبحراً: "إشبيلية
طن يجود بأرضها، ويعم بالد األندلس، ويتجهـز بـه التجـار إلـى أفريقيـا وسجلماسـة       والق"

  .)1("وتجارها مياسير، وأحوالهم واسعة: "وقوله في وصف تجار قرطبة. )8("وماواالها
                                                           

�W`�6L \L S=ت 5JةIRL`ل، ?@Fة  )1(N678ا ،ND? HKo 1`كL أ[@=ر H; NDn.ا : ،H?=7s@.5 اMNE.ا) /n@�L ،بN�0.ا
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  .�Ny86<� اO[@=ر، ص )2(
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، فعـل أيضـاً   )2(ومثلما اهتم كثير من مسلمي األندلس بالتجارة الخارجية، وبرعوا فيها  
  .)3(حرِموا من ممارستها في عهد القوط الكاثوليك يهود األندلس بعد أن

وتتوفَّر العديد من الروايات التاريخية والوثائق التي تتحدثُ عـن تجـارٍ يهـود، وعـن     
إذ يروي ابـن حيـان أن   . مشاركاتهم في التجارة الخارجية طوال مدة الحكم اإلسالمي لألندلس

عدون بن فتح السرنباقي، أحـد رجـاالت حركـة    تاجراً يهودياً دفع للنورمان فدية ليفك أسر س
، بعد أن أسره النورمان في إحدى هجماتهم على سواحل األنـدلس  )4(المولدين في منطقة ماردة

وأسرته "، )5()م886-852=هـ273-238(الغربية في عهد األمير محمد بن عبد الرحمن الثاني 
، ففداه منهم بعض تجـار اليهـود،   المجوس الخارجون بساحل األندلس الغربي أيام األمير محمد

  . )6("يبتغي الربح معه، ففاوض اليهودي إلى أن هرب عنه، وأخفر ذمتَّه، وأخسره ماله
ـ 591(ويروي الضبي أنَّه كان مع جيش األسـبان فـي معركـة األرك       ) م1195=هـ

ذلك أمـواالً  جماعات من تجار اليهود، قد وصلوا الشتراء أسرى المسلمين وأسالبهم، وأعدوا ل"
فهزمهم اهللا تعالى، واستوعب القتل أكثرهم، وحاز الموحدون جميع ما احتـوت عليـه محلـتهم    

  .)7("الذميمة
ويروي الشنتريني نقالً عن ابن حيان كيف توجه تاجر يهودي أندلسي في أعقاب سقوط مدينـة  

مات وردهن إلى ذويهن إلى هذه المدينة المحتلَّة الفتداء أسيرات مسل) م1064=هـ456(بربشتر 
العاشـر  /وفي ردود ألحبار قرطبة اليهود في القـرن الرابـع الهجـري   . )8(في األندلس للتربح

وقد . الميالدي يوجد ذكر للمشكالت الناجمة عن مشاركة اليهود األندلسيين في التجارة الخارجية
اب الطويل للتجار عن منـازلهم  طُلب من األحبار معالجة تلك المشكالت المادية الناشئة عن الغي

ومن أهم تلك المشكالت أن زوجات التجار الغائبين . الذي يصُل في بعض األحيان لسنوات عدة
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كُن يطالبن بتطليقهن من أزواجهن الغائبين منذ مدة طويلة، الحتمال أنَّهم قد هلكوا في أسـفارهم  
  .)1(التجارية الطويلة ذات المخاطر الكبيرة

وبسبب روابطهم التجارية الوثيقة مع مراكش وبقية دول الشمال األفريقي، غالباً ما كان   
. يهود األندلس من التجار يذهبون هناك إلقامة عالقات لهم مع التجار في المـدن ذات المـوانئ  

وثمة سؤال وجه من القيروان إلى حبرٍ يهودي فـي العـراق فـي منتصـف القـرن الرابـع       
شر الميالدي، يتحدثُ عن تجار من األندلس كانوا يزورون شمال أفريقيا، وسـؤال  العا/الهجري

العاشر الميالدي إلى أحد األحبار، يسأُل عن اثنين من /آخر وجه في نهاية القرن الرابع الهجري
وغالباً ما كان التجار اليهود يزورون الـدول  . الشركاء أحدهما في القيروان واآلخر في األندلس

ويحتوي سؤال موجه إلى أحد األحبار اليهود األندلسـيين فـي   . رانية في أسبانيا النصرانيةالنص
العاشر الميالدي، على رواية عن تاجرٍ يهودي ذهب إلى إحـدى الـدول   /القرن الرابع الهجري

  .)2(النصرانية، وظلَّ هناك لمدة ست سنوات
من أهمية ومكانـة التجـار    وطرأت ظروفٌ جديدة أثناء حكم بني أمة لألندلس، زادت  

فقد ازداد عداء نصارى غرب أوربا للمسلمين في المشرق والمغرب نتيجـة  . اليهود في األندلس
لمحاوالتهم المتواصلة لفتح جزر وأراضٍ تابعة لهم، فقد جرت محاوالت لفتح جزيـرة صـقلية   

، كما )3()م827=هـ212(، واستمرت إلى أن فتحها المسلمون سنة )م652=هـ32(ابتدأت سنة 
كمـا  . قام المسلمون بحمالت عدة على جزيرة سردينيا، وعلى جنوبي فرنسا وجنـوبي إيطاليـا  

ـ 213(قامت جماعة من المسلمين األندلسيين بالسيطرة على جزيرة كريت سـنة   ، )م828=هـ
ؤ وقد أدى هذا العداء إلـى عـدم تجـر   . واتخذوها منطلقاً لمهاجمة األراضي والسفن النصرانية

التجار المسلمين من الوصول إلى غرب أوربا عبر ميناء مرسيليا حاملين معهم التوابل والزيوت 
وصار . وأوراق البردي وغيرها من السلع التي يحتاجها األوربيون، مثلما كانوا يفعلون من قبل

ألن التجار النصارى غير قادرين على الوصول إلى بلدان المسلمين لجلب هذه السلع بأنفسـهم،  
. الطرق البحرية بين أوربا الغربية والدول اإلسالمية أصبحت تحت سيطرة األساطيل اإلسالمية
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   الدول اإلسالمية لم تمنع التجار النصارى من الوصول إلـى أراضـيها، إالَّ أن وبالرغم من أن
  .)1(كثيراً منهم كانوا يخشون من العمل في هذا المجال

لسيين دور مهم في استمرار الحركـة التجاريـة فـي البحـر     وكان للتجار اليهود األند  
المتوسط بين اإلمبراطورية الفرنجية في أوربا ودول المشرق، حيث قام هـؤالء التجـار بأخـذ    
السلع التي تصل إلى األندلس من بالد المشرق، ويحتاجها األوربيون، وبيعها في بـالد الغـال   

وعن ذلك يقـول  . قل منه هذه السلع إلى دول أورباالتي كانت المركز الرئيس الذي تنت) فرنسا(
ويختلـف إلـى مدينـة    : ")2(الحميري في معرض وصفه لمدينة مغانجة الواقعة في بالد الفرنجة

مغانجة أهل بردون واليهود بجهاز األندلس، وذلك غزل الحرير والخـز والبيـاض والشـقيق    
  .)3("ع والبضائعوالزئبق واألحمرة والالذن والزعفران، وغير ذلك من السل

وقد عمل أيضاً تجار نصارى من األندلس في هذا المجال، حيث وصل اثنين من إخـوة    
فـي   (MAYENCE)قائد المتعصبين النصارى في قرطبة إلى مدينـة مـاينز    (EULOGIUS)إيلوغيوس 

  .)4(ألمانيا، وذلك في رحلة تجارية من األندلس إلى تلك البالد
ندلس، وفي اإلمبراطورية الفرنجية كان لهم حظاً وافراً من هذه لكن التجار اليهود في األ  

حيث أدرك ملوك الفرنجة أهمية الـدور  . التجارة وتمكنوا من تحقيق األرباح الطائلة من ورائها
الذي يقوم به التجار، اليهود سواء المقيمين في بالد الغال أو القادمين من األندلس، وقدموا لهـم  

كانوا يتحكمـون فـي أسـباب    "وذكر كوالن أن اليهود . )5(من دفع الضرائبالحماية، وأعفوهم 
  .)6("التجارة بين األندلس والقارة األوربية من جهة، وبين المشرق اإلسالمي من جهة أخرى

وأجد في قول كوالن هذا مبالغة كبيرة، إذ لم يسيطر اليهود على تجارة األنـدلس مـع     
واليهود لم يتفوقوا إال في . )7(م المسيطرون على هذه التجارةالشرق، بل كان التجار المسلمون ه

التجارة مع أوربا، وكان ذلك بسبب حالة العداء مع الدول النصرانية التـي لـم تمكـن التجـار     
المسلمين من الوصول إليها بسهولة، وكذلك لم يستطع التجار النصارى من الوصول إلى بـالد  

ود هم الوحيدون الذين يستطيعون السفر إلى بالد النصـارى  المسلمين بسهولة، وبقي التجار اليه
  .وبالد المسلمين بحرية وبال خوف
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ولم يقتصر نشاط التجار اليهود األندلسيين على نقل سلع بالد المشرق من األنـدلس إلـى   
بالد الفرنجة، بل نقلوا أيضاً المنتجات المصنعة في األندلس، المشهورة بجودتها والتي كان نبالء 

ومن هذه السلع المالبس والمنسـوجات الحريريـة والقطنيـة    . الفرنجة يحرصون على إقتنائها
وكانت نساء الحكام واألمراء النصارى في . )1(والمنتجات الجلدية، والزئبق والزعفران، والحلي

  . )2(الشمال ينتظرن وصول التجار اليهود بفارغ الصبر
وتقـدم  . ل أفريقيا وبقية البلـدان اإلسـالمية  وكان ليهود األندلس تجارة واسعة مع شما   

رسائل التجار اليهود التي عثر على عدد منها في جنيزة القاهرة معلومات مهمة عن تجارة يهود 
من تاجر يهـودي  ) م1140=هـ535(ففي رسالة كتبت في حدود سنة . األندلس مع تلك الدول

 ن أنية، يتبيالتجار اليهود األندلسيين الذين كـانوا يسـافرون   أندلسي في فاس إلى أبيه في المر
للتجارة مع المغرب كانوا يدفعون الجمارك عن بضاعتهم، وأن مقدار ما يدفعونـه باعتبـارهم   
مواطنين في دار اإلسالم أقل مما يدفعه اليهود األجانب، ولذلك كان اليهود األجانـب يحملـون   

وقد دفـع ذلـك   . كي يتخلَّصوا من دفع مبالغ أكبر بضاعتهم في بعض األحيان لليهود المواطنين
موظفو الجمارك في المغرب أن يطالبوا اليهود األندلسيين بالقسم على أن كلَّ ما يحملونـه مـن   

  .بضاعة يعود لهم، وليس ألحد من األجانب
رب األقمشـة  كما يتبين من هذه الرسالة أن التجار اليهود األندلسيين كانوا يجلبون معهم إلى المغ
  . )3(الحريرية والنحاس والسقمونيا وصبغة النيلة وصبغة اللُّك، ويستوردون منها الكحل

وتبين رسالة أخرى بعث بها إسحاق بن باروخ المقيم بمدينة المرية إلى أبي سعيد خلفون   
م، أن الحرير بمختلف أنواعه والنحـاس المصـقول   1138-10-10بن نثنيل بمدينة تلمسان في 

المسبوك كان من أكثر السلع التي نقلها التجار اليهود إلى الشمال األفريقي، وأن التوابل والشمع و
  .)4(الفاسي الجيد والعشب الطبي من السلع التي كان يهود األندلس يجلبونها من تلك البالد

 وفي رسائل الجنيزة ذكر لبضائع قادمة من األندلس إلى تونس، شارك اليهود في إعـادة 
م، يتبين أن تجاراً يهوداً نقلـوا  10/1/1083وفي رسالة مؤرخة في . تصديرها إلى دول أخرى

وتبـين رسـالة أخـرى مؤرخـة فـي أواخـر شـهر        . )5(الصنوبر من األندلس إلى تـونس 
م، ومرسلة من مدينة فاس إلى المرية أن التجار اليهود في األندلس كانوا يجلبون 1141/ديسمبر
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كبيرة من مراكش، وأن السلع األندلسية المصنَّعة كانت تنقل من قبلهم إلى الشمال الشَّب بكميات 
  .)1(األفريقي، ومن السلع التي ذكرتها هذه الرسالة الموازين والمثاقيل

وكانت بعض مراسالت التجار اليهود تحتوي على تقارير عن موقف السكان في البلـد    
ن األحداث السياسية الكبيرة فيها، وعن أهم أخبار الطائفة التي كتبت فيه الرسالة من اليهود، وع

وقد جاء في الرسالة اآلنفة الذكر، والتي . )2(اليهودية، وذلك لتأثيرِ ذلك على تحركاتهم وتجارتهم
وتنتشر كراهية اليهود في هذا البلد، إلى : "كتبت في مدينة فاس في عهد الموحدين العبارة التالية

  .)3("نة معه فإن المرية تعد مكان الخالصدرجة أنه بالمقار
كما تاجر يهود األندلس مع مصر، وهناك رسائل متبادلة بين تجار يهود وصـلوا إلـى     

وتبين إحدى هذه الرسائل أن الصوف المصبوغ كان أحد . اإلسكندرية وبين شركائهم في األندلس
وتبين رسالة أخرى أنهم كـانوا  . )4(لسالسلع التي يجلبها بعض التجار اليهود من مصر إلى األند
  .)5(يجلبون منها أيضاً المسك، وأنَّهم كانوا ينقلون إليها العنبر

وتدلنا بعض الرسائل المتبادلة بين التجار اليهود في األندلس ووكالئهم في الخارج علـى  
وكـالء ثقـات   حاجة التجار اليهود في األندلس الذين يعملون في مجال التجارة الخارجية إلـى  

وقد نجمت العديد من المشكالت بين التجار اليهود في األندلس ووكالئهم بسـبب  . يعملون معهم
تالعب الوكالء في بعض األحيان، وعدم أمانتهم، وقد أرسل يهودي أندلسي إلى يهودي آخر في 

ن ال يتحمـل  اإلسكندرية يطلب منه أن يكون وكيالً له هناك، فاشترط األخير لقبوِل هذه الوكالة أ
  .)6(مسؤولية الخسارة الناجمة عن مخاطر الرحالت التجارية، وأن ال يطالب بحلف اليمين

رسالة إلى شريكه فـي المغـرب   ) م1141=هـ433(وكتب تاجر يهودي أندلسي سنة   
: يشكو فيها من عدم توفّر شخص موثوق يرسل معه األموال والبضائع إلى المغرب، حيث يقول

نني جمعت الذهب، ولم أعثر على أي شخص يمكنني أن أرسله معه، ولذا يجب قلبي يحترق أل"
  . )7("أن أرسله مع ديفيد، وهذا اليروق لي أبداً

وكثيراً ما كان التجار اليهود يضعون ثقتهم في التجـار المسـلمين، ويـأمنونهم علـى       
يسافر فيها مسـلمون   إذا كانت هناك قافلة، وكان: "بضائعهم، وقد جاء في إحدى رسائل الجنيزة

  .)8("مؤتمنون، تكرم بإرسال البضائع معهم
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 ونجد في أوراق الجنيزة أدعية وتمنيات طيبة من تجار يهود لتجار مسلمين حملوا أمانات
كذلك نجد قيام بعض المشاركات في األعمـال التجاريـة بـين المسـلمين     . معهم للتجار اليهود

بيوت شركائهم في العمل من المسلمين، ويهنئونهم في أيـام   واليهود، وأن اليهود كانوا يزورون
  . )1(األعياد

وكان تجار األندلس اليهود يسافرون في رحالتهم التجارية على متن سفن أندلسية وغير   
إلى ) م1100=هـ494(وتبين رسالة أرسلها زكري بن حنانيل من اإلسكندرية في سنة . أندلسية

ن السفينة األندلسية التي كان زكري سيسافر على متنها مـن  عروس بن جوزيف في األندلس، أ
األندلس، سوف يتأخر إبحارها، ألن السلطان في مصر قرر إفراغ هذه السفينة لتكـون جـاهزة   
الستخدامها عند الضرورة في الحرب ضد الصليبيين الذين وصلوا للتو، وقد اضطر زكري من 

دية، وإلى إرساِل رسالة إلى شريكه في األندلس ليخبـره  أجل ذلك لركوب سفينة متجهة إلى المه
 . )2(بذلك

إني أعتزم المجيئ علـى  : "وكتب تاجر يهودي من األندلس إلى زوجته في القاهرة يقول
وكان التجـار اليهـود فـي    . )3(في إيطاليا (GAETA )الجيتاني، وهي سفينة يمتلكها تاجر من جيتا 

بحر على السفر في البر، ألنه أكثر أماناً، ويقدر جوايتاين العصور الوسطى يفضلون السفر في ال
  . )4(20: 1من خالل دراسته لوثائق الجنيزة أن نسبة سفر اليهود بالبر إلى سفرهم بالبحر تساوي

لقد جذب االزدهار االقتصادي الذي تميزت به األندلس اليهـود مـن مختلـف البلـدان       
ر اليهود في مختلف بلدان العالم، وتعاونهم، على نجـاحهم فـي   وقد ساعد انتشا. للمتاجرة معها

يظهر ذلك من خالل وثائق الجنيزة، إذ تبين إحدى هذه الوثـائق أن  . )5(مجال التجارة الخارجية
تاجراً يهودياً قدم إلى األندلس من خراسان، وأقام عالقات جيدة مع اليهود في إشبيلية، وعنـدما  

القدس حملوه رسالة إلى صديقهم الجاؤون سليمان بن جودة، رئيس أكاديمية غادرها متوجهاً إلى 
، وأوصوه به خيراً، فاستقبله وساعده، وعندما قرر السـفر  )م1051=هـ443(القدس حتى عام 

حامـل هـذا   : "إلى القاهرة حمله سليمان بن جودة خطاباً إلى صديق له في القاهرة يقـول فيـه  
أوصاني به كثيراً أصدقائي في إشبيلية، وهـو اآلن سـائر إلـى     الخطاب يهودي من خراسان،

  .)6("القاهرة، أرجو أن توليه اهتمامك
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وكان التاجر اليهودي سعدان البغدادي أحد التجار اليهود الذين استقروا مدة من حيـاتهم    
حيث احتوت وثائق الجنيزة على رسائل كتبها بيده مـن األنـدلس إلـى وكالئـه     . في األندلس

  . )1(وكان كثير التنقل، حيث كتب رسائل أخرى من شمال أفريقيا ومصر. شركائه في مصرو
وقد استغلَّ بعض التجار اليهود رحالتهم التجارية في إقامة عالقات ثقافيـة مـع أدبـاء      

ومن أولئك التجار . ومشاهير اليهود في مختلف أنحاء العالم، وللبحث عن الكتب المثيرة لالهتمام
د حلفون بن ينثانيل هاليفي، الذي تدلُّ مراسالته التي وجدت في جنيزة القاهرة على أنـه  أبو سعي

وتمكن من إقامة عالقات حميمة مع كثير مـن  . استقر في عدن والهند واألندلس وشمال أفريقيا
وكانت صداقته مع الشاعر اليهـودي األندلسـي يهـودا    . الشخصيات اليهودية العلمية في عهده

هي السبب في حفظ خمس رسائل خطية، وعدد من األمور المرتبطة بهذا الكاتب الكبير، هاليفي 
وإحدى رسائل حلفون إلـى  . إذ حفظت في أوراق حلفون، ثم وجدت طريقها إلى جنيزة القاهرة
م، وفـي سـنة   10/7/1138الشاعر يهودا هاليفي التي حفظتها جنيزة القـاهرة، كتبـت فـي    

م الذي غادر فيه يهوذا هاليفي األندلس، كتب قصيدة يتحدث فيهـا  وهو العا) م1140=هـ535(
  .)2(عن صداقة حلفون المخلصة

وقد وصل تجار يهود من األندلس إلى الهند، وجلبوا منها التوابل والجواهر واألحجـار    
الكريمة والفيروز وأنواع مختلفة من الخرز واألصداف، لكن نصيب اليهود من تجارة الهند كان 

وذلك بسبب كثرة المخاطر التي يتعـرض لهـا   . )3(واضعاً، إذا ما قورن بنصيبِ غيرهم فيهامت
  .الذين يتاجرون مع الهند

وقد عمل كثير من اليهود الذين تركوا األندلس في عصر الموحدين في التجارة، ومـن    
   مع عائلته في مصـر، ثـم خـرج فـي   أولئك اليهود ديفيد شقيق موسى بن ميمون الذي استقر

  .)4(رحالت تجارية عديدة إلى الهند، إلى أن غرق ومات في إحدى رحالته
وتبين بعض وثائق جنيزة القاهرة أن العمل في تجارة ما وراء البحار، كان طموحاً للشبان 

وتُبين إحدى هذه الوثائق أن أحد اآلباء قد أعطى لولـده  . اليهود، يسعون ألخذ موافقة أهلهم عليه
  .)5(عداً وهو ثَمل بالسماح له بممارسة هذه التجارة الخطرة، وأنَّه اضطَّر للوفاء بوعدهو

وأهم تجارة مارسها يهود األندلس واحتكروها هي تجارة الرقيق، إذ كانوا يجلبون إلـى    
األندلس أعداداً كبيرة من الفتيان والفتيات الصغار، يشترونهم من شمال أسبانيا، وبالد الفرنجـة،  
ومن الدول السالفية، ودول ساحل البحر األسود، ثم يعرضونهم للبيع فـي أسـواق األنـدلس،    
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فيشتري أمراء وأغنياء المسلمين في األندلس من شاءوا من هؤالء الرقيـق، ومـن زادوا عـن    
حاجتهم يحملهم التجار اليهود إلى شمال أفريقيا وإلى المشرق اإلسـالمي، حيـث يـتم بـيعهم     

رعان ما كان هؤالء العبيد يتعلمون العربية ويتثقفون بالثقافة اإلسـالمية ويعتنقـون   وس. )1(هناك
. وقد أصبح كثير منهم حراساً ألمراء األندلس وجنوداً وقادة فـي الجـيش اإلسـالمي   . اإلسالم

وقـد  . )2(وامتلك العديد من األمراء كثيراً من الجواري الذين جلبهن التجار اليهود إلى األنـدلس 
ث عن الجارية التي أراد شراءها األمير محمد بـن  مرت بنا رواية ابن سعيد األندلسي التي تتحد

  . )3(عبد الرحمن من التاجر اليهودي الذي بالغ في ثمنها
ومدينـة  : "ويقول البكـري . )4(ويتحدث المقدسي أيضاً عن دور اليهود في تجارة الرقيق  
اك اإلسالم واليهود والترك بالمتـاجر أيضـاً والمثاقيـل    ويأتيهم من بالد األتر)... براغ(فراغة 

  .)5("المرقطية، فيحملون من عندهم الرقيق
وتحتوي الكتب الفقهية األندلسية على العديد من المسائل المتعلِّقة ببيع وشراء الرقيق ممـا  

  . )6(يدلُّ على شيوع هذه التجارة في األندلس
طه بتجارة الرقيق، حيث لم يكـن يسـمح للرجـل    وابتدع التجار اليهود الخصاء، الرتبا  

الخصـيان فمـن   : "يقول ابن حوقل. )7(بالعمل في مجال خدمة حريم األمراء، إالَّ إذا كان خَصياً
  .)8("ويفعل ذلك بهم التجار اليهود... جلب األندلس

ة وكان اليهود يجرون عملية الخصي في معظم األحيان في مكانين رئيسين، األول في مدين
والثـاني فـي مدينـة    . من بالد الغال، وهي مدينة مشهورة بسـوق رقيقهـا   (VERDUN )فيردون 

وأما الصقالبة فإنهم يحملون إلى مدينة : "وقد أشار المقدسي إلى هذه المدينة عندما قال. )9(أليسانة
ويشير المقري إلى أن عملية الخصي كانـت تـتم   . )10("مدينة خلف بجانة أهلها يهود فيخصونهم

                                                           
؛ اC²}`b \²o، أ²o` ا.-=X²8 ا.H@>²DK،      242أ²sb\ ا.X>²8=-7، ص  : ؛ ا.H²85-0 153اN] \oداذo/، ا.v.=s0 وا.v².=00، ص  )1(

  . 106، ص)م1938.<5ن، CMNo /n@�L، (، �1`رة اOرض، ق
  .424ن، ص. م )2(
�0/ ر{151X، ص1اn8 \o<5، اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، �ـ )3(Ny ، :91ص ،/@}N0.ا ،Hه=@K.57-56؛ ا .  
  .232ا.H85-0، أsb\ ا.X>8=-7، ص )4(
أر�5M�M r ذ.v ا.10R/ ا.H²7  " ا.V>}5: "و.N} Z\wاءIy=" ا.V>}ZN: "و{N-y 5أ: "، و{=ل ا.V-e0"ا.V>}Z5"ذآNت ;H ا.70\  )5(

=²²²²I>1y ."،v²²²².=00.وا v.=²²²²s0.ي، اN²²²²w@.²²²²="اoوأور m.5²²²²?O=o ء ا.²²²²6=صQ²²²²R.162، ص"ا )V²²²²-e0.ا �L=²²²²7-5²²²² ). هJوأ
هH اOر�N>� \L S?O r ا.n0-`ل أن FMه� ا.R7=ر ا.01s0`ن إ.U هhF ا.@gد ا.@n<5ة L\ أ�C أن F]�Mوا IKL= "ا.V>}N"أن

L د`I>.ر ا=R7.ا C0eM أن C-nM Y v.Fوآ ،XI?51اo H; N;`70.ا V>}5.ا    roN².وا C²>-�.ذو ا.²`زن ا V>}5.5ة ا>n@.د اg@.ا hFه \
C>1-.ا .SK0~ gو� S?وز Z©] =L Xره=E8ل أ`W �@so 10`اeM 7=دوا أنJ5 ا-; .V>}5.ا H; m>.و V>}N.ا H; N;`7M =L `وه .

V>}N.در ا=DL \L =ً0IL 5رًاDL 9?=آ H7.ف اgs.د اgo H; �-y /KM50.ا hFوف أن هNn0.ا \L S?آ0= أ .  
؛ اo\ 75-74، ص2، اbN; \o`ن، ND@yة ا.we=م، �ـ312-311، ص10، �ـv.=L4 اo\ أ?m، و^[Nون، ا.50و?/، م )6(

  . 018216`ن ا.H?=Kw، ا.n-5 ا.XtK0، ص
�ـ )7( ،/>85Ks.ا C1e.ن، اg846، ص1أر.  
  .106، ص�1`رة اOرض، ق )8(
  .ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.289؛ 46، ص1ن، �ـ. م )9(
  .H85232، أsb\ ا.X>8=-7، صا.0- )10(



 

239

وتخصيهم للفرنجة يهود ذمتهم الذين بأرضهم، : "لى أيدي اليهود في أماكن أخرى، حيث يقولع
  .)1("وفي ثغر المسلمين المتصل بهم، فيحمل خصيانهم من هنالك إلى سائر البالد

والجدير بالذكر أن بعضاً من يهود األندلس هم الذين عملوا في مجال التجارة، وأن بقيتهم 
  .االً أخرى زراعية ومهنيةقد مارسوا أعم

والظاهر أن الغنى الذي تحدث عنه اإلدريسي عندما وصف يهود أليسانة قد جاء من خالل 
  .كثرة التجار بينهم في هذه المدينة

وأعتقد أن لقوانين الشريعة اإلسالمية التي طُبقت في األندلس، فوفَّرت ألهل الذِّمـة قـدراً   
ع والشراء والتنقل، وحمت أموالهم ودماءهم، أثر كبير في إنجـاحِ  كبيراً من الحقوق، كحرية البي

إن القدر الهائل من حرية الحركة الذي تمتَّع به اليهود، : "وعن ذلك يقول جوايتاين. تجارة اليهود
الذي عكست لنا صورته جنيزة القاهرة، كان من المستحيل أن يتحقق مـالم يكـن لهـم وضـع     

  . )2("مناخ السياسة العامة قانوني، ومالم يسمح بذلك

  النشاط الزراعي لليهود في األندلس: ثانياً
اشتغل يهود األندلس بالزراعة قبل الفتح اإلسالمي لألندلس، وامتلكوا أراضٍ زراعيـة،    

  .)3(تولّوا زراعتها بأنفسهم، كما عمل بعضهم إداريين في إقطاعات النبالء القوط
كاثوليك على اليهود، كان وضعهم في نهاية عهدهم فـي  وبسبب الضغوط التي مارسها القوط ال

  .)4(غاية الصعوبة، إذ جردوا من أمالكهم، وعملوا عبيداً في المزارع والحقول التابعة للقوط
، )5(وعندما فتح المسلمون األندلس أعطوا لليهود بعض ممتلكات وبيوت القوط الهـاربين   

 عدداً قليالً منهم، إذ حصل الفاتحون األوائل على معظم لكن ذلك لم يعد إلى القطاع الزراعي إالَّ
األراضي الزراعية، بعد أن قُسمت أربعة أخماسها بينهم، وبقي خمس واحد في يد الدولة تنفـق  

ومما يدل على ذلك التقسيم، رواية ابن عذاري التي يقـول  . منه على مصالح المسلمين وفقرائهم
السمح بـن مالـك علـى     -رضي اهللا عنه-منين عمر بن عبد العزيز ثم ولّى أمير المؤ: "فيها
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األندلس، وأمره أن يحمل الناس على طريق الحق، واليعدل بهم عن منهج الرفق، وأن يخمس ما 
  . )1("غلب عليه من أرضها وعقارها

هـ ورد كتاب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز على السمح بن مالـك  101وفي سنة : "وقوله
ويأمره بإخراج خمس قرطبة، فخرج منه الخُمس البطحاء المعروفة بالريض، فأمر ... باألندلس

  . )2("الخليفة عمر أن يتخذ بها مقبرة للمسلمين، فتم ذلك
ولم يستطع اليهود أن يحصلوا على أراضٍ زراعية يمارسون فيها الزراعة، ألنه لم يكن   

م، يدلُّ على ذلك الفتن التي وقعت في األندلس فـي  هناك فائض في األراضي يمكن أن يعطى له
وقت مبكر بسبب الصراع على األرض بين المستقرين األوائل من المسلمين، والمسلمين الـذين  

سـد  "لـ )4(، بأمرٍ من هشام بن عبد الملك)3()م739=هـ122(قدموا إلى األندلس من الشام سنة 
  .)5("إفريقيا وضبطها

خطار الحسـام بـن ضـرار الكلبـي واليـاً علـى األنـدلس سـنة         وعندما قدم أبو ال  
، واجتمع عليه أهل األندلس، لم يجد في مدنها أرضاً فائضـة يعطيهـا لهـم،    )م742=هـ125(

يقول ابن األبار أن . ولذلك اضطَّر إلى إعطائهم من األراضي واألموال التي كانت في يد العجم
شيئاً على تفريق جميع العرب الشاميين الغالبين على البلد  لم يقدم في واليته األندلس"أبا الخطار 

وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمـة مـن العجـم    ... عن دار اإلمارة قرطبة، إذ كانت ال تحملهم
طعمة، وبقي العرب البلديون من الجند اُألول على ما بأيديهم من أموالهم، لم يعرض لهـم فـي   

فرق أهل الشام على الكُور، ونظر لسواهم أيضـاً بأحسـن   و: "ويقول ابن عذاري. )6("شيٍئ منها
النظر، فأنزل أهل دمشق بإلبيرة، وأهل األردن برية، وأهل فلسطين بشـذونة، وأهـل حمـص    

وكان إنزالهم على أمـوال  . بإشبيلية، وأهل قنسرين بجيان، وأهل مصر بباجة، وبعضهم بتدمير
  .)7("العجم من أرضٍ ونَعم

ليهود مرهقون مادياً من حكم القوط لم يمكّنهم من شراء أراضٍ زراعيـة  كما أن خروج ا
التاسع المـيالدي، حيـث   /وقد تغير هذا الوضع قليالً في القرن الثالث الهجري. يتولُّون زراعتها

إلى تغيير في ملكية األراضي الزراعيـة، فقـد    )8(أدت التمردات في العديد من مناطق األندلس
ن على معظم أراضي الخمس الخاصة بالدولة، وفقد كثير من أصحابِ األمـالك  سيطر المتمردو
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الواسعة أمالكهم، وخشي آخرون على أراضيهم فأخذوا يعرضونها للبيعِ بسعرٍ زهيد، وكان ذلك 
واضحاً في جنوبي األندلس، وإضافة إلى ذلك فإن تقسيم األراضي بين الورثة على أساس أحكام 

أدى بمرور الوقت إلى ظهور إقطاعيات صغيرة، وقد أدى ذلك كلّه إلـى   الشريع اإلسالمية، قد
كما أن اشتغال قسم من اليهـود  . )1(قدرة اليهود على الحصول على األراضي عن طريق الشراء

في عدد من المجاالت المربحة كالتجارة والصناعة، جعل بعضهم أغنياء، ومكنهم مـن شـراء   
على زراعة أراضيهم تدفق المهاجرين اليهود من الشمال األفريقـي  وقد ساعد اليهود . األراضي

  . )2(إلى األندلس، وكون معظم المهاجرين اليهود من الفقراء الذين شكلوا عمالة زراعية رخيصة
وتُظهر بعض النوازل التي وردت إلى كلِّ من فقهاء المسلمين وأحبار اليهـود امـتالك     

ومن ذلك، السؤال الذي وجه إلى ابـن  . األراضي الزراعيةالبعض من يهود األندلس البساتين و
  .)3("في مسلمٍ اشترى جناناً من يهوديين -رضي اهللا عنك-الجواب : "سهل األندلسي الذي نصه

سئلتُ عن يهودي حبس على ابنته فالنة البكر في حجره ووالية : "وقول ابن سهل أيضاً
ا، ونصف القلعة التـي بموضـعِ كـذا، وحـدها     نظره جميع القلعة التي بموضع كذا وحدها كذ

  .)4(..."كذا
، وأنها أنجبت  (LEAH)ووجه سؤال إلى الحبر موسى بن حنوخ جاء فيه أن يعقوب تزوج ليا 

له بنات، وتزوج في وقت الحق من راحيل فأنجبت له البنين، وقد وهبت له راحيل عقـاراً دون  
بيع تلك األرض، وعوض راحيل عنها بعقارٍ آخـر كـان يملكـه،    أي تقدير لقيمته، والحقاً قام ب

وكتب لها صكَّاً لتوثيق هذه التغييرات، وبعدها قدم يعقوب لبناته من ليا عنـد زواجهـن األرض   
التي صارت ملكاً لراحيل، كما قدم لزوجته ليا أرضاً عن متأخِّر مهرها، وهو لـم يعـط البنـه    

ويظهر تساؤل آخر يهودياً عجز عن تسـديد  .)5(من أمالك راحيلبنيامين أرضاً من أمالكه، بل 
دينه ليهودي آخر فقدم إليه مزرعة الكروم التي يمتلكها كـرهن، إلـى أن يسـدد دينـه مـن      

وتبين هذه التساؤالت أن العديد من المزارعين اليهود كـانوا ال يمتلكـون غيـر    . )6(محصولها
  .)7(ائهماألراضي الزراعية لتوريثها ألبن
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التاسع والعاشر الميالديين /وقد مكنتنا ردرد األحبار في القرنين الثالث والرابع الهجريين  
من الحصول على معلومات تتحدث عن نشاط زراعي ليهود األندلس، ومن ذلك أنهم مارسـوا  
 حراثة األرض، وأنهم زرعوا الحبوب وأشجار الفاكهة وكروم العنب، وأن الفقراء منهم كـانوا 

إذ ورد سؤال يتعلق بيهودي اقترض ماالً، وعنـدما  . يعملون عماالً في مزارع وحقول األغنياء
  .)1(عجز عن تسديده، اتفق مع المقرض أن يسقط عنه الدين مقابل العمل في كرومه

التاسع المـيالدي إلـى   /وورد سؤاٌل من يهود األندلس في منتصف القرن الثالث الهجري
الي في العراق يطالبون فيه بالسماح لهم بتقليم كرومهم في أيام عيـد  الجاؤون نطروناي بن هي

  الفصح بأيديهم أو بأيدي عماٍل من غير اليهود، وذلك ألن هذه األيام التي يمنع فيها العمل تعـد
  . )2(أنسب أوقات لتقليم الكروم في األندلس، وقد أفتى لهم نطروناي بجوازِ ذلك

جعلت يهود األندلس يولون الزراعة شيئاً مـن االهتمـام،    وأعتقد أنه من األسباب التي  
  : وجعلتهم يختلفون عن الكثير من يهود العالم، الذين كانوا يجهلون الزراعة، وال يهتمون بها

كان امتالك الجنان والبساتين إحدى مظاهر الغنى عند أمـراء المسـلمين وأثريـائهم فـي      -1
ين يحرصون على تقليد المسلمين باعتبـارهم سـادة   األندلس، وكان سكان األندلس غير المسلم

البالد، وعندما حقق بعض اليهود الغنى عن طريق التجارة قاموا بشراء بعض البساتين، وكـان  
  .من الطبعي أن يهتموا بأشجارها حتى ال تتلف، وتفقد بساتينهم قيمتها

م يتوزعون بين مختلف فروع إن كثرة اليهود في األندلس، واختالف قدراتهم، وثقافاتهم جعله -2
  .النشاط االقتصادي، فكان منهم من عمل بالزراعة

إن التواجد الطويل لعدد كبير من اليهود في أرضٍ خصبة كثيرة األنهار واألمطار كـأرض   -3
  .األندلس دفع بعضهم إلى ممارسة الزراعة

ين، حـقّ التملُّـك، وحـق    أعطت الشريعة اإلسالمية التي عمل بها في األندلس لليهود الذّمي -4
ممارسة كل فروع النشاط االقتصادي، وضمنت لهم حماية أموالهم وأمالكهم، وقد شـجع ذلـك   

  .اليهود على امتالك بعض األراضي والبساتين وزراعتها
  

  النشاط الصناعي والمهني لليهود في األندلس : ثالثاً
اتها، فقـد أبـدع   اشتهرت األندلس في ظل الحكم اإلسالمي، بجـودة وتطـور صـناع     

المهندسون والحرفيون المسلمون، وطوروا وابتكروا، فخرجت من تحت أيديهم أروع المنتجات، 
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\J gً-? :, NO.197-198. TSHUBHOT  
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.270.  
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وتسابق األثرياء في مختلف أرجاء العالم على شـراء  . )1(وأعجب المبتكرات، حتى ذاع صيتهم
  .)2(صنائعهم

ألندلس صينيون في إن أهل ا: "وقد نقل المقري عن ابن حزم شهادة له في ذلك حيث يقول
: ، كما نقل عن ابن غالب قوله في أهل األندلس)3("إتقان الصنائع العملية، وإحكام المهن الصورية

وهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد األعمـال، ومقاسـاة النَّصـب فـي تحسـين      "
ه من أنواع الخدمة ومتى دخلوا في شغٍل عملوه في أقرب مدة، وأفرغوا في: "، وقوله)4("الصنائع

وال يدفع هـذا عـنهم إالَّ جاهـل أو    ... والتجويد، مايميلون به النفوس إليهم، ويصير الذكر لهم
ومما يدلُّ أيضاً على شهرة الصناع المسلمين في األندلس أن خلفاء بني عبد المـؤمن  . )5("مبطل

إن : "ابـن سـعيد قولـه    الموحدين اعتمدوا عليهم في تطوير مدينة مراكش إذ ينقل المقري عن
حضرة مراكش هي بغداد المغرب، وهي أعظم ما في بر العدوة، وأكثـر مصـانعها ومبانيهـا    
الجليلة وبساتينها إنما ظهرت في مدة بني عبد المؤمن، وكانوا يجلبون لها صناع األنـدلس مـن   

  . )6("جزيرتهم، وذلك مشهور معلوم إلى اآلن
ت في عهد سلطانها يحيى بن أبي محمد بن أبي حفـص،  كما عمرت مدينة تونس وتطور

ووجوه صنائع "وأصبحت شبيهة باألندلس، عندما جلب إليها ذلك السلطان الصناع من األندلس، 
  .)7("دولته ال تكاد تجدهم إالَّ من األندلس

ومن أسباب التقدم الصناعي في األندلس أن حكامها هيـأوا للصـناعة أسـباب النجـاح،     
ا الصناع، وأقاموا المناطق الصناعية، ومن ذلك دار الصناعة التي بناها وأتقـن بناءهـا   فشجعو

ـ 350-300(الخليفة عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين اهللا  فـي الجزيـرة   ) م961-912=هـ
، ودار صناعة الحديد، ودار صناعة السفن التي أقيمت في شـلطيش قـرب مدينـة    )8(الخضراء

  . )10(في طرطوشة، ودار الصناعة )9(لبلة
ويبـدو  . في هذه البيئة، وبين الصناع المسلمين المبدعين، عاش يهود األندلس قروناً عدة

أنهم حاولوا تقليد المسلمين في الصناعات المتميزة لكنهم فشلوا في ذلك بسبب كفـاءة الصـناع   
                                                           

)1(  ²²²s0.ي، اN6�²²²�qصا ،v²²².=00.وا v.=35  ا.@5²²²1ان، م X²²²RnL ،²²²={`تM ا.�<�²²²، م  245، ص1؛ r²²²E? ،يN²²²-0.1؛ ا ،
�ـ202، 127؛ ا.N>0eي، ا.Nوض، 374، ص3؛ م207-206ص ،/>85Ks.ا C1e.ن، اg8240-239، ص1؛ أر.  

)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.272.  
NtKM :ص ،X>8=-7.ا \sbأ ،H85-0.241-240ا.  

  .151، ص3م  ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، )3(
  . 151، ص3ن، م.م )4(
  . 152، ص3ن، م.م )5(
  .153-152، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )6(
  .153-152، ص3ن، م.م )7(
  .223ا.N>0eي، ا.Nوض، ص )8(
  .344ن، ص.م )9(
  .391ن، ص.م )10(
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حمن الزرقـال  ويقدم المقري رواية تبين كيف أبدع عبد الـر . المسلمين، وقدرتهم على المنافسة
وهما حوضـان  . البيلتان اللتان عدتا من غرائب األندلس، وكيف حاول يهودي أن يسرق سرهما

وذلـك أن أول  . يمتلئان وينحسران مع زيادة القمر ونقصانه"في جوف النهر األعظم بطليطلة، 
ماء، فإذا كان آخر انهالل الهالل يخرج منهما يسير ماء، فإذا أصبح كان فيهما ربع سبعهما من ال

النهار كمل فيهما نصف سبع، واليزال كذلك بين اليوم والليلة نصف سبع حتى يكمل من الشهر 
سبعة أيام وسبعة ليال، فيكون فيها نصفها، والتزاُل كذلك الزيادة نصف سبع في اليـوم والليلـة   

في النقصان نقصتا  حتى يكمل امتالؤهما بكمال القمر، فإذا كان في ليلة خمسة عشر وأخذ القمر
بنقصان القمر كل يومٍ وليلة نصف سبع، حتى يتم القمر واحداً وعشرين يوماً، فيـنقص منهمـا   
نصفهما، واليزال كذلك ينقص في كل يومٍ وليلة نصف سبع، فإذا كان تسعة وعشرون من الشهر 

لهما الماء ابتلعتـا  اليبقى فيهما شيئ من الماء، وإذا تكلَّلف أحد حين تنقصان أن يمألهما، وجلب 
ذلك من جنبهما حتى ال يبقى فيهما إالَّ ما كان فيهما في تلك الساعة، وكـذا لـو تكلَّـف عنـد     
امتالئهما إفراغهما ولم يبق فيهما شيئاً ثم رفع يده عنهما خرج فيهما من الماء ما يملؤهمـا فـي   

قيل إن سبب فسـادهما أن  وقد فسدت حركة البيلتين بعد سقوط طليطلة في يد ألفونسو، و". الحين
أيها الملك، أنـا أقلعهمـا   : أراد أن يكشف حركة البيلتين فقال له"حنين بن ربوة اليهودي المنجم

وأردهما أحسن مما كانتا، وذلك أني أجعلهما تمتلئان بالنهار وتنحسران في الليل، فلما قلعت لـم  
فبطلت، ولم تزل األخـرى تعطـي   إنه قلع واحدة ليسرق منها الصنعة : يقدر على ردها، وقيل

  . )1("حركتها
ولم يفلح يهود األندلس إال في الصناعات والمهن التي زهـد فيهـا المسـلمون، وذلـك       

ندلسية إلى أن معظم الصـاغة كـانوا مـن    كصياغة الذهب والفضة، حيث يشير أحد األمثال األ
  .)2(عامل مسلم بهذه الحرفة احتقره الناس وازدروهتاليهود، وإذا 

العاشـر  /وقد اهتم اليهود بالصياغة في األندلس، حتى وصلت في القرن الرابع الهجـري 
  .)3(منتجاتها شهرة كبيرةلالميالدي إلى مستوى جلب 

الدباغة والصباغة، وتدل أسماء شوارع األحياء اليهودية القديمة في مدن بكذلك واهتموا   
ففي الحارة اليهودية في إشبيلية، هناك إلى  .األندلس على ممارسة يهود األندلس لهاتين المهنتين

 PLAZA DE)ي لوس كورتيـدوز  د، وهما بالزا "موقع الدباغين": اآلن ساحتان تعرفان باسم

                                                           
  .207-206، ص1ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )1(
)2( `n.ل ا=�L50، أbأ \o 5 ا�>@J U>eM `oأ ،H.=�Q.ه=اN�?و =I--b ،m.5?Oا H; ق  : ام ،/EMN²T \²o 50eL1 ،)1975م( ،

  .216ص
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.274.  
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LOS CURTIDORES)،   ــوس زورادورس ــالزا دي ل  PLAZA DE LOS)وب

ZURADORES) )1(.  
ـ      وم عليـه  ومن المالحظ أن هاتين الساحتين تقعان بالقرب من المكان الـذي كـان يق

سور المدينة، مثلما هي العـادة فـي المـدن األندلسـية خـالل العصـور الوسـطى، حيـث         
. )2(نع الصـناعات القـذرة فـي مكـان بعيـد عـن قلـب المدينـة        ضاعتادت السلطات أن ت

ـ    كـالي  " شـارع الصـباغين  "ويعرف أحد شوارع الحي اليهودي في إشبيلية حـت اليـوم بـ
كمـا تـدل أسـماء الشـوارع فـي       .)3((CALLE DE LOS TINTES)دي لوس تنـتس  

الحي اليهودي في سرقسطة، على أنه في تلك الطائفة اليهوديـة الكبيـرة كـان هنـاك عـدد      
  .)4(كبير من الصباغين والدباغين

قمشـة والداللـة فـي األسـواق، وفـي      ندلس في الخياطة والنسيج واألوعمل يهود األ  
  .)6(، وفي صناعة الخمور)5(ساكفة، وحمالين وكيالينأنسخ الكتب وتجليدها، و

ن اليهود امتهنوا العمـل فـي مجـال تصـنيع األحذيـة وإصـالحها فـي        أويالحظ   
، ومن بين أسـماء اليهـود مـن مدينـة     )7(العديد من المدن األندلسية وخصوصاً في سرقسطة

الحـادي عشـر المـيالدي يظهـر اسـم عائلـة       /مدينة ليون في بداية القرن الخامس الهجري
أن ولـدينا حالـة تـدل علـى     ". اإلسـكافي " لتي تعني بالعربيـة ا (ASHKHAFA)أشخافا 

يهودياً أندلسياً كان يرتزق من هذه المهنة، وقد هاجر إلى المملكـة النصـرانية فـي الشـمال     
أن يهوديـاً أندلسـياً كـان يعمـل     إلـى  كما تشير إحدى وثائق جنيزة القـاهرة،   .)8(األسباني

  .)9(مارس مهنته فيهاسكافياً في األندلس، ثم هاجر إلى مصر وإ

                                                           
)1( IBID, VOL.1, P.273.  

\²²J gً²²-? :GONZALEZ DE LEON, NOTICIA HISTORICA DEL ORIGEN DE LOS 
NOMBERS DE LAS CALLES DE SEVILLA (SEVILLE, 1839), P.95, 145-146. 

)2( IBID, VOL.1, P.273.  
)3( IBID, VOL.1, P.274.   
)4( ASHTOT, THE JEWS, VOL.1, P.274.  
ا.²oN=ط، دار ا.²DK0`ر،   (؛ ا²o\ اN²0bO، إ²y`>o ،C>J=0²8=ت، ;²=س ا.N²@wى،       418، ص1، م1ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )5(

=ت ;H² اF²KL m.5²?O    ؛ ا.�Q`ل، �I=د �=.�، ا.Neف وا.J=K²D 44؛ ا.N>0eي، ا.Nوض ا.�n0=ر، ص24، ص)م1973
�²²�KL N²²>� ،N>7²²s`رة، ا.²²nL=R/ اOرد?<²²/       =L /.=²²8²²/، رW=?N� ²²8-`ط U²²7b HLg²²8qا rK²²E.ا-  ،�Mا.²²7=ر X²²s}1994 ،م

، 15؛ J@5²² ا.Q²²MQn، ه�²²=م ;²²`زي، ²²IM`د اC²²� H²²; m.5²²?O ا.X²²we ا²²1RL ،HLg²²8q/ درا²²8=ت أ?m?`²²y ،/>²²s.5، ع 90ص
  .102م، ص1996-هـ1416رL:=ن، 

)6(  ،U²²>eM ،N²²0J \²²oاV²²>-ey ،²²`قs.²²=م اwbأ :  N²²�K1. h5²²Jوأ S²²n�;²²bN=ت ا.N²²T5اوي، : J HK²²sb \²²sb@5²² ا.`ه²²=ب، را
) ،�M71`ز. />s?`7.آ/ اN�.ا ،m?`y197596، ص)م.  
)7( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.274.  
)8( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.274.  
172�`اM=7M\، درا8=ت، ص )9(.  



 

246

م نجـد ان معظمهـا بسـيطة، ومـن النـوع      هوعند التأمل في صناعات اليهود ومهن  
ع المسلمون عنه، وقد بلغ ترفع مسـلمي األنـدلس عـن هـذه الصـناعات      فّالوضيع الذي تر

والمهن حداً جعل بعض الفقهاء يفتون برد شهادة من يتحـرف بهـا مـن المسـلمين، حيـث      
يتحرف بالحرف الدنيئـة اختيـاراً، ويكـون ممـن     " ال تجوز شهادة من يقول ابن فرحون أنه

ـ وفاعلهـا م  ال يليق به ذلك، كدباغة وحجامة وحياكة، وكناسـة، فأمـا أربابهـا    طراً فـال  ض
  .)1(يقدح فيه

م يهـودي، وال النصـراني، وال يرمـي    ويجب أن ال يحك مسـل ": ويقول ابن عبدون  
نصـراني كـانوا أولـى بهـذه الصـنع، ألنهـا صـنع        فـاليهودي وال : له، وال ينقي كنيفهبز

  .)2("األرذلين

وال يعني ذلك أن هذه المهن كانت حكـراً علـى اليهـود، فهنـاك إشـارات مختلفـة       
  .)3(من المسلمين قد عملوا بها إلى أن عدداً

� �

                                                           
  .179، صND@y2ة، ا.we=م، �ـ )1(
  .848=./ اJ \o@5ون ;H ا.-:=ء وا.se@/، صر )2(
  .210، ص1، م2؛ ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق265، 245، 241، 239-238، ص2اbN; \o`ن، ND@yة اwbO=م، �ـ )3(
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   المبحث األول

  التربية والتعليم عند يهود األندلس
  

ألندلس داخل المجتمع اإلسالمي المتميز بشدة إقبال أبنائه علـى العلـم   عاش اليهود في ا
، والذي لم يقتصر التعليم بين أفراده على فئة معينة، أو على أبناء المدن الكبرى، وإنما )1(والتعلم

شمل معظم أفراد المجتمع، ووصل إلى جميع أرجاء األندلس، يؤكد ذلك العذري، وهو يتحـدث  
قل أن يرى من أهل شلب من ال يقول شعراً، و ال يتعانى األدب، : "يقول عن مدينة شلب، حيث

ولو مررت بالحراث خلف فدانه، وسألته الشعر لقرض في ساعته، أي معنى اقترحت عليه، وأي 
  .)2("معنى طلبت منه صحيحاً

وكان من الطبعي أن يتأثر يهود األندلس بهذا المجتمع الذي كان أفـراده إمـا عـالم أو    
، بعد أن عاشوا قروناً في هذه البالد قبل مجيئ المسلمين، )3(، ويقلدوه في اإلقبال على العلممتعلم

بعيداً عن جميع العلوم واآلداب، ودون أن يبرز منهم عالم واحد، وحتى القالئـل المتعلمـون ال   
  .)4(ليهايعرفون إال العلوم الدينية التي يتناقلونها منذ قرون عدة دون زيادات أو إضافات تذكر ع

اتخذ يهود األندلس بيعهم مدارس لتدريس أبنائهم الصغار، مثلما فعل المسـلمون الـذين   
كانوا يعقدون دروس العلم في المساجد، وكانت الدروس في هذه البيع تعقد في مصلى البيعـة أو  

ء وكان تعليم الصغار في هذه البيع يتم على حساب الطائفة، أمـا أبنـا  . في غرفة جانبية داخلها
األثرياء فإن تعليمهم كان في مدارس خاصة، وهذه المدارس هي بيوت المعلمين الذين يتقاضون 

، ومثلما يفعل المسلمون، دفع اآلباء اليهـود إلـى   )5(على تعليمهم أجوراً يدفعها لهم اآلباء شهرياً
ـ  افةً إلـى  معلمي أبنائهم جزءاً من رواتبهم نقداً، بينما دفعوا الجزء اآلخر على شكل سلع، وإض

                                                           
)1( NtKM :=I. ه= و{5مN�? ،m.5?Oا C�=:; H; مQb \o 50eL Hoر8=./ أ ،Hs.5?Oم اQb \o5²،   : اRK0.ا \M5².ح اg�

-ه²²ـ1387، 1دار ا.²²7w=ب ا.5²²M5R، ط(?m.5²² وأهQ²²b \²²oY =²²I1م، واn²²8 \²²o<5، وا.�5K-²²ي،    ;:C�=²² ا²²KJ 9²²ey :O`ان
؛ ا.N²-0ي، ?r²E   114، 40؛ ا.HE1s، أ[@=ر وNyا�X أ?²s.5</، ص 236؛ ا.H85-0، أsb\ ا.X>8=-7، ص8، ص)م1968

  .374، ص3ا.�<�، م
، دار �²²²²²²=در، N²²²²²²>oوت(ا.-QوH²²²²²²KM، زآ²²²²²²0eL \²²²²²²o 5²²²²²²0eL \²²²²²²o =²²²²²²MN`د، ^~²²²²²²=ر ا.g@²²²²²²د وأ[@²²²²²²=ر ا.n@²²²²²²=د،    )2(

  .541، ص)م1969
155�`اM=7M\، درا8=ت، ص )3(.  
�gل، اOدب ا.N@nي ا.-XM5 وا.`B>8، ص )4( ،9E.130ا.  
  ؛ 157ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص )5(

ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.91.  
  

NtKM :درا8=ت، ص ،\M=7Mا`�155.  
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األجور المحددة فإن آباء الطالب كانوا يقدمون الهدايا للمعلمين في األعيـاد اليهوديـة حسـب    
  .)1(قدراتهم المادية

وكان تعليم أطفال اليهود في األندلس يبدأ عندما يبلغ الطفل سن السادسة، وذلـك عمـالً   
المدارس الخاصة قبل بلوغهم  بتوجيهات قدماء األحبار، ولكن األطفال النبهاء كانوا يرسلون إلى

  .)2(ذلك العمر
وحسب العرف السائد بين اليهود منذُ القدم، كان أبناء اليهود في األندلس يتعلّمـون أوالً  

؛ وكانت الطريقةُ التي يتَّبعها المعلمون تعتمد على تمرينهم على كتابة كلمـات  )3(القراءة والكتابة
وبعد تعلم الكتابة والقراءة يتجـه الطالـب لدراسـة التـوراة      كاملة على ألواح خشبية صغيرة،

  .)4(مباشرة
وعلى ما يبدو فإن هده المرحلة من التعليم مستمدة من نُظم التربية اإلسالمية التي تبـدأ  

أصُل التعليم الذي ينبني عليـه مـا   : "، ألنه كما يقول ابن خلدون)5(بتعليم الولدان القرآن الكريم
  .)6("وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخاً وهو أصٌل لما بعده. الملكاتيحصل بعده من 

وكان أوالد يهود األندلس ينتقلون إلى مرحلة تعليم أعال عندما يبلغون سـن العاشـرة،   
حيث يدرسون ما يعرف عندهم بالشريعة الشفوية، وفي هذه المرحلة كان النابهون مـن األوالد  

العبرية، وكانت طريقة التعليم تعتمد على قراءة نصوص من أعمـال أدبيـة    يعلَّمون أيضاً اللغة
وشعرية لكتاب وشعراء من يهود األندلس، وقد أخذ المعلمون اليهود هذه الطريقة عـن معلمـي   

، ومع وجود االهتمام بتعليم اللغة العبرية، ووجود عدد ال بأس به مـن  )7(اللغة العربية المسلمين
  .يدون تلك اللغة، إالَّ أن اللّغة السائدة بين يهود األندلس، كانت اللغة العربيةالمثقفين الذين يج

وقد تذَمر سليمان بن جابيرول وموسى بن جقطلة من االفتقار إلى المعرفة باللغة العبريـة بـين   
اليهود األندلسيين، وأكد ابن جقطلة أنه على العكس من ذلك فإن يهود جنوب فرنسـا يعرفـون   

جيداً، بل وحتى إنهم معتادون على التحدث بها، وكان سليمان بن يوسف بـن يعقـوب    العبرية
الطبيب السرقسطي الذي قام بترجمة تفسير موسى بن ميمون للميشنا من العربية إلى العبرية في 
أواخر القرن السابع الهجري، قد أظهر غيظه من علماء يهود األندلس في أواخر القرن الرابـع  

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.91.  
)2( IBID, VOL.3, P.92, 269.  
)3(ASHTOR , THE JEWS, VOL.3, P.92-93. 
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لخامس الهجريين، الذين كانوا جميعاً يكتبون مالحظاتهم وردودهم باللغة العربيـة،  وفي القرن ا
  .)1(بحجة أنها اللغة التي يفهمها جميع اليهود

وكان الطالب في هذه المرحلة أيضاً يدرسون اللَّغة العربية، وكانت القراءات المتكـررة  
ألحيان كان الطالب اليهود يدرسون اللغـة  لألشعار العربية تُعد طريقة جيدة للتعليم، وفي أغلب ا

  .)2(العربية في حلقات األساتذة المسلمين
وسبب اهتمام اليهود بتعليم أوالدهم اللغة العربية يرجع إلى أنها لغة العلم والثقافـة فـي   

كما أنـه سـيعجز عـن    . األندلس، ومن ال يتقنها، ال يستطيع أن يأخذ حظه من علوم المسلمين
عاهد اليهودية في األندلس التي أصبحت الدراسة فيها باللغة العربية منـذ عهـد   الدراسة في الم

  .األمير هشام بن عبد الرحمن الذي أصدر أمراً بذلك
ودراسة التلمود هي أعلى مرحلة في التَّعليم، وهي موجهة أساساً إلـى المثقفـين ثقافـةً    

راسة التلمود عندما يبلغون الثالثـة  وكان األوالد المنتظمون في الدراسة يصلون إلى د. )3(عاليةً
وتستمر دراستهم له مدة ثالث سنوات، ينتقلون بعدها إلـى دراسـة المسـائل    . عشرة من العمر

  .)4(الفقهية بعمق أكبر
وكان التعليم عند يهود األندلس مقتصر في كلَّ مراحله على األوالد فقط، أما الفتيات فقد 

وتُظهر وثائق . )5(مل المنزلي في بيوتهن على أيدي أمهاتهنكن يتعلّمن الغزل وبقية صنوف الع
الجنيزة التي تُعبر عن أوضاع يهود العصور الوسطى، في منطقة البحر األبيض المتوسط وجود 
القليل من المدارس الخاصة بالبنات، وأن المعلّمين في هذه المدارس كانوا من العميـان أو مـن   

  .)7(اختصار فإن تعليم الفتيات كان سطحي وضئيل، وب)6(النساء المتخصصات
إن مستوى المدارس اليهودية التلمودية في األندلس، وقابليتها الجتذاب الطـالب كانـت   

التاسـع المـيالدي   /وفي القرن الثالث الهجري. تختلفُ باختالف مستوى المعلَّمين العاملين فيها
التلمودية األفضل في األندلس، ولكن فـي القـرن   كانت مدرسة التلمود في أليسانه هي المدرسة 

العاشر الميالدي وبعد وصول الحبر موسى بن حنوخ إلى األندلس تفوقت عليهـا  /الرابع الهجري
وصارت المدرسة التلمودية األقدر على اجتذاب الطالب اليهود فـي األنـدلس،   . مدرسة قرطبة

  .ويرهاوذلك بسبب جهود حسداي بن شبروط وموسى بن حنوخ في تط
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منتصف القرن الحادي عشر المـيالدي،  /وفي النصف األول من القرن الخامس الهجري
كانت هناك مدارس تلمودية في عدد من مدن األندلس، وقد كرس طالَّبها أنفسهم للدراسة باجتهاد 

وقام شاعر يهودي أندلسي في ذلك العصر بتصوير طريقة دراستهم وضـجيجِ  . وحماس للتعليم
  .)1(هم وحركاتهم أثناء الدراسة ومناقشاتهم بطريقة ساخرةأصوات

كانت الدراسة في مدارس التلمود األندلسية تختلفُ نوعاً ما عن تلك المدارس المشـابهة  
في دول أخرى، وكان معلمو التلمود في األندلس مشهورين بحسن طرقهم في التدريس، فبدالً من 

فية الكثيرة بين العلماء، اعتمدوا على تدريسـهم ردود  إرهاق الطالب وتشتيتهم بالمناقشات الخال
أحبار العراق، التي كانت تصلهم باستمرار، والتي تميزت بالوضوح، وكانت دراسـة الـردود   
تشكَُّل موضوعاً رئيساً للدراسة في مدارس األندلس التلمودية، وكان لردود الحبر حـي مكانـة   

  .)2(رأ أيضاً بشكل كبيروكانت كتابات الحبر حنانيل تُق. خاصة
ولم يكتف بعض الطالب اليهود بالتعلم الديني داخل األندلس، بل غادروها لتتلمذ علـى  
أيدي أحبار مشهورين يقيمون في بلدان أخرى، وكان غيابهم يستغرق سنوات عدة فـي بعـض   

و غيرشـون  األحيان، ومن األحبار الذين توجه إليهم بعض الطالب اليهود األندلسيين الحبر رابين
(RABBĒNŪ GERSHŌM (الذي كان يقيم في ألمانيا)3(.  

وأعتقد أن الطالب اليهود قد أخذوا هذه العادة عن الطـالب المسـلمين، الـذين كـانوا     
  .يرتحلون من بلد إلى آخر، لألخذ عن كبار العلماء

وكان الطُالَّب اليهود ذوي الميول نحو العلوم واألدب، يدرسون علـى أيـدي معلمـين    
ومن هؤالء اليهود إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي اإلشبيلي، الذي تلَّقى قواعد اللغة العربية . لمينمس

على أيدي األساتذة المسلمين أمثال أبي علي الشلوبين، وأبي الحسن الـدباج، واصـبح شـاعراً    
ع الطالَّبِ وكان الطالب اليهود يجلسون في حلقات العلمِ جنباً إلى جنب م. وباللغة العربية بارعاً

ويفاخرون بمعرفهم بالنحو العربي، ويحرصون على إظهار قدراتهم فيـه، يالحـظ   . )4(المسلمين
  :ذلك في كثير من أشعار إبراهيم بن سهل، مثل قوله 

  وليس مجـازاً قـولي الكـلَّ والبعضـا    
  

  أموســى أيــا بعضــي وكلــي حقيقــة  
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  جزمـتُ وسـائلي   خفضتُ مكـاني إذ     )1(فكيفَ جمعتُ الجزم عندي والخفضا
  :وقوله   

ـُقدرا   )2(كالـفعِل يعـمُل ظـاهـراً وم

  
  ـــد ـــفاتك واج ـــو والت ــأى وتدن   تن

  : وقوله   
ـــنِ  ـــب كالـتـنوي ـَي ـــذَفنا الرق ح3(و(  

  
  وقرأنـــا بـــاب المـــضاف عناقــاً  

شهيد، ويروي الشنتريني أن الشاعر األندلسي الشهير أبي عامر أحمد بن عبد الملك بن   
  .)4(كان أستاذاً ليهودي اسمه يوسف بن إسحاق يعلمه الشعر واألدب

وتُبين وثائق الجنيزة أن المتعلّمين من اليهود لم يقصروا اطّالعهم على الكتـب الدينيـة   
فحسب، بل كانت لهم أيضاً اهتماماتهم الزائدة بالمواضيع العلمية المختلفة، وخاصة فـي مجـاِل   

  .)5(الفلسفة والعلوم
أحد الطالَّب اليهود ) م1204=هـ 605(وكان موسى بن ميمون المتوفى في مصر سنة 
وكان قد قرَأ علْم األوائِل باألنـدلس،  : "الذين تلقوا علمهم في األندلس، إذ يقول عنه ابن العبري

ي وذكر ابن سعيد أن إسحاق بن شمعون اليهـود .)6("وأحكم الرياضيات، وقرَأ الطّب هناك فأجاده
  .)7(القرطبي الذي كان أحد عجائب الزمان في االقتدارِ على األلحان، كان تلميذاً البن باجه

وظلَّ الطالَّب اليهود يتلقون مختلفَ العلوم على أيدي األساتذة المسلمين األكفاء،حتى في 
ـ : "المدن األندلسية التي كانت تقع في قبضة النصارى األسبان، وعن ذلك يقوُل المقَّـري  ان وك

 أهل األندلس بالعلومِ القديمة المنطق :محمد بن أحمد بن أبي بكر القرموطي المرسي من أعرف
والهندسة والعدد والموسيقى والطب، فيلسوفاً طبيباً ماهراً، آية اهللا في المعرفة باألندلس، يقـرئ  

الـروم علـى مرسـية،     األمم بألسنتهم فنونهم التي يرغبون فيها وفي تعلّمها، ولما تغلَّب طاغية
وكان في بياسة سنة . )8("عرف له حقَّه، فبنى له مدرسةً يقرُئ فيها المسلمين والنّصارى واليهود

عالم غرناطي يدعى عبد اهللا بن سهل، يحضر دروسه جمـع كبيـر مـن    ) م1158=هـ553(
  .)9(المسلمين والنصارى واليهود
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عندما تُرِكوا يتتلمذون على أيدي العلمـاء  لقد نعم الطالب اليهود في األندلس بخير كبير 
واألساتذة المسلمين الذين ذاع صيتهم، وبلغ حداً جعل الملك األسباني ألفـونس الكبيـر يسـتقدم    

  .)1(عالمين مسلمين من قرطبة، ويعهد إليهما بتربية وتعليم ولده وولي عهده
عاٍل كان قليل جداً، إذ أن  إن عدد الطالَّب الموهوبين الذين أكملوا دراستهم إلى مستوى

معظم الطُالَّب المنتظمين في الدراسة كانوا ينسحبون في أعمارٍ صغيرة، ويتوجهون إلى أعمـاٍل  
أخرى، والشَك أن ما تَلَقَّوه من تعليم خالل االنتظام السابق في الدراسة كان يفيدهم في حيـاتهم  

لذين لم يأخذوا بحظ وافرٍ من التعلـيم فـي صـغرهم    وكثيراً ما يشعر الكبار ا. الدينية والعملية
فيترددون إلى البِيعِ لحضور الدروس الدينيـة التـي   . بالحاجة إلى العلم وخصوصاً العلوم الدينية

وفي بعض األحيان كان الراغبون في الـتعلّم  . )2(كانت تُعقد في ليالي السبت واالثنين والخميس
ع أحد العلماء ليقوم بتدريسهم مقابل أجرٍ معين وفي أحد األسئلة من أولئك الرجال يعقدون اتفاقاً م

الحادي عشر الميالدي، هنـاك ذكـر التَّفـاق    /الموجهة إلى األحبار في القرن الخامس الهجري
حصل بين خمسة رجال في إحدى الطوائف اليهودية في األندلس، وبين معلّم جاء من بلد آخـر،  

  .)3(لدروس في كلَّ أيامِ األسبوعوتَعهد بإعطائهم ا
وقد اهتم العلماء اليهود بالجانب النظري التربوي فناقشوا هذه المسـألة فـي كتابـاتهم      

للطرق التي يمكن بواسـطتها  " كتاب المعارف"ومؤلفاتهم، إذ تطرقَ موسى بن ميمون في كتابه 
  .)4(دراسة الشريعة اليهودية

عباس المعروف لدى المسلمين بأبي البقاء بن يحيـى   وكتب الحبر يهودا بن صاموئيل بن
ويمكن أن نعرفَ اآلراء التربويـة ألبـي   . )6(رسالة حوَل التعليم )5(بن عباس المغربي األندلسي

بذل المجهود فـي إفحـام   : "البقاء من خالِل ما سجله ابنه السموءل بن يحيى بن عباس في كتابه
وشغلني أبي بالكتابـة  : "الذي يقول فيه " الباهر في الجبر"به الذي ألَّفه بعد أن أسلم، وكتا" اليهود

بالعلم العبري ثم بعلوم التوراة وتفاسيرها، حتى إذا أحكمتُ علم ذلك عند كمـال السـنة الثالثـة    
عشرة من مولدي شغلني حينئذ بتعلُّمِ الحسابِ الهندي، وحل الزيجات عند الشيخ األستاذ العـالم  

… وقرأتُ علْم الطب على الفيلسوف أبي البركات هبـة اهللا بـن علـي    . يأبي الحسن الدسكر
… والتأمل في عالجِ األمراض ومشاهدة ما ينفع من األعماِل الصناعية في الطب والعالجـات  
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وفـي كتابـه   . )1("حينما كمل بي أربع عشرة سنة… فأما الحساب والربح فإني أحكمتُ علمهما 
وقد كنتُ قبل اشتغالي بهذه العلوم، وذلك في السنة الثانية : "يقول" اليهودبذل المجهود في إفحام "

والثالثة عشرة معتنياً باألخبار والحكايات، شديد الحرصِ على إلطّالع على ما كان في الـزمن  
فاطَّلعتُ على التصانيف المؤلفة فـي الحكايـات   . القديم، والمعرفة بما جرى في القرونِ الخالية

على اختالف فنونها، ثم انتقلتُ عن ذلك إلى محبة األسمارِ والخرافات الطّوال، ثم إلـى   والنوادر
وطلبتُ األخبار الصـحيحة فمالـت نفسـي إلـى     … الدواوين الكبار، مثل ديوان أخبار عنترة 

، وطالعتُ تاريخ الطبري وغيرها من "تجارب األمم"التواريخ، فقرأتُ كتاب مسكويه الذي سماه 
  .)2(..."ريخالتوا

إن الطريقةَ التي تعلَّم بها السموءل لم تكن على ما يبدو تشمل كلَّ أبناء اليهود ولكنَّها تُمثِّل 
وأما الطريقة المثلى التي وردت فـي كتـاب والـده    . نموذجاً لتعليمِ أبناء الشخصيات المرموقة

يبدأ الطفل بـتعلَّم القـراءة، وفـي    في سن الثالثة : النظري حول التعليم فيمكن إيجازها فيما يلي
وعندما يصل الطفل سن السادسة والنصف . الرابعة والنَّصف يدرس األبواب األولى من التوراة

عليه أن يدرس أسفار موسى الخمسة متبوعة بالترجمة اآلرامية التي تُعد مدخالً لدراسة التلمود، 
الطفل الثالثة عشرة تبدأ عملية تدريسه النحـو  وحينما يصل . وبعدها تأتي دراسة أسفار األنبياء

من كتب المتخصصين في هذا الميدان كابن جناح، وداود القمحي، ويهود حيوز، وأبراهام بـن  
وفي الثامنة عشرة يتزوج . عزرا، وذلك بموازاة دراسة التلمود، حيث يبدأ التلميذ بالفصل البابلي

ب والفلسفة والفلك والميكانيكا والموسيقى، وتُـدرس  الطالب، وحينئذ يشتغل بدراسة العلوم كالط
  .)3(جلُّ هذه المواد من كتب علماء المسلمين

" طـب النفـوس  "وفي التربية النظرية أيضاً، ألَّفَ الحبر اليهودي يوسف بن أكنين كتاب 
وَأفرد . باللغة العربية، وكتبه بالحروف العبرية، وتحدث فيه عن المعلم المثالي، والتلميذ النجيب

الفصل السابعِ عشر لفضائل المعلم والتلميذ، وهو على ما يبدو قد اطلع على كتاب محمـد بـن   
  .)4(وتأثر به، وَأخَذَ عنه في كثيرٍ من الفصول". آداب المعلمين"سحنون 

  
  
  
  

                                                           
)1( C>1eyو V>-ey ،N@R.ا H; Nا.@=ه ،U>eM \o 0`ءلs.5²ي  : اT5²0، ورbح أg�   ،5²Tرا )    ،/²nL=R.²/ اn@�L ،V²�Lد

  .6، ا.L5Z-0/، ص)1972
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  المبحث الثاني
  دلسالنشَّاط اللغوي واألدبي لليهود في األن

  
مي لألندلس لغة مهملة، ليس بين يهود األندلس فحسـب،  كانت اللغة العبرية زمن الفتح اإلسال

ولكن بين اليهود في جميع بلدان العالم، إذ كان اليهود في معظم األحيان ال يستعملون هذه اللغة إالَّ فـي  
وكان كثير منهم ال يفهمون الترانيم والطقوس التي يؤدونها بها، ولذلك كانوا يستمعون . بيعهم وصلواتهم

عهم مترجماً إلى اآلرامية إلى التوراة1(في بِي( .  
البابلي لهم، إذ صـارت  ) م.ق 539(وقد بدأ إهمال اليهود للعبرية في أعقاب السبي البابلي لهم 

اآلرامية هي اللغة التي يستعملونها في الحياة اليومية، وتوقَّف اإلنتاج األدبي اليهودي باللغـة العبريـة،   
العشر الميالدي لم /ومنذ تلك العصور وحتى القرن الرابع الهجري. دوانتهى أمرها كلغة حية بين اليهو

بل إن اللغة القديمة التي كتبـت بهـا   . يطرأ تطور إيجابي يستحق الذكر على قواعد هذه اللغة وآدابها
التوراة قد تأثرت بعد السبي البابلي باللغات اآلرامية واليونانية والفارسية، وأدخلت إليهـا مصـطلحات   

وهذه اللغة الجديدة هي التي كتب بها يهوذا الناسي المشنا . يب من تلك اللغات جعلتها لغة مختلفةوتراك
  .)2(في القرن الثاني الميالدي

وقد ظلَّت اللغة العبرية في جميع البلدان التي تَفرق فيها اليهود، على حالها من الترك واإلهمال 
اللغة العربية وقواعدها وآدابها وقوموا بها ألسنتهم وأذواقهـم،   إلى أن اختلط اليهود بالمسلمين، وتعلَّموا

. ورأوا كيف يخدم المسلمون لغتهم من منطلق ديني باعتبارها لغة القرآن الكريم والحـديث الشـريف  
  .)3(فقرروا خدمة لغة كتبهم المقَدسة، بوضع قواعد لها على طريقة المسلمين في خدمة لغتهم العربية

حو العبري قـد نشـأ فـي العـراق علـى يـدي سـعديا بـن يوسـف الفيـومي           وكان الن
إذ ألف أول معجم عبـري فـي تـاريخ اللغـة     . ، الذي كان رئيساً لمدرسة سورا)م892=هـ279:ت(

وكتبه " كتاب اللغة"العبرية، إضافة إلى كتاب آخر من اثني عشر جزءاً ينظّم قواعد اللغة العبرية، سماه 
  .)4(بالعربية

                                                           
، 45 :م(، "ا.²1RL ،" C²IK0/  "دور ا.e:=رة اM`²wy H²; />Lg8q\ اOدب ا.N²@nي ;H² اm.5²?O     "راN; 5>8 ،5Tج،  )1(

، "N>~�²²y ا�داب ا.H²²; /²²>oNn ا�داب ا.²²MN@n/ "؛ ge²²Tن، أ5²²0b، 118، ص)م1983-ه²²ـ1304ذو ا.²²Re/، /ذو ا.n-5²²ة
 ،Ho=²²KR.ا Q²²MQJ 5²²0eL H²²oN�0.ا N²²wE0.ا U²².5²²اة إIL ،pM5²²e.ا H²²oNn.ا N²²wE.اث واN²²7.وا /E²²s1E.ا H²²; /²²>oN�L درا²²8=ت

) ،HoNn.ا H;=-�.ا QآN0.؛174، ص)م1985ا.5ار ا.@<:=ء، ا  
tKMN :       ،²`ديI>.ا N²wE.ا H²; H²oNn.ا N²~Oا ،U²8`L X>اهNo5اوي، إKه )     ،/MN²D0.²1` اR?O7@²/ اwL ،ةNم1963ا.-²=ه( ،
  .5ص

)2(  ،5Tرا"m.5?Oا H; يN@n.دب اOا \M`wy H; />Lg8qرة ا=:e.1/ "دور اRL ،" C²IK0.ا" ،)5²ة 45: م-n.ذو /، ذو ا
 ،/Re.118، ص)م1983-هـ1304ا .  

)3( n.ا N~O5اوي، اKدي، صه`I>.ا NwE.ا H; HoN26-27؛  
ASHTOR,THE JEWS, VOL.1, P.383-384,  
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  الدراسات النحوية واللغوية لم تنهض وبالر النحو العبري لم ينشأ في األندلس، إال أن غم من أن
  . )1(وتزدهر وتصل إلى مرحلة النضوج إال على أيدي يهود األندلس

-298(منـاحيم بـن سـاروق الطرطوشـي     "وأول عالمٍ لغوي نحوي ظهر في األندلس هو 
ن شبروط وزير الخليفة عبد الرحمن الناصر في قرطبة الذي اتَّصل بحسداي ب) م960-910=هـ349

وفي تلك المدة التي تمتَّع فيها مناحيم بعطف حسداي وتشجيعه أنتج إنتاجه الفكـري  . وصار سكرتيراً له
الذي هيأ له مكاناً رفيعاً في تاريخ الفكر اليهودي، وأهم أعمال مناحيم اللغوية، المعجم العبـري الـذي   

ي التفسيرات، ويعد هذا المعجم أول عمٍل لغوي في العبرية يغطّي جميـع مفـردات   أ" محبريت"يسمى 
والكتاب مقَدم بمقَدمة طويلة عن النحو العبري، وطريقته في التأليف هي طريقة نحاة . )2(الكتاب المقدس

امهم بدراسـات لغويـة   العرب، وقد أفاد هذا الكتاب كثيراً العلماء اليهود في أوروبا، وكان سبباً في قَي
مستفيضة، ألنه كان الكتاب النحوي األول الذي كتب باللغة العبرية، إذ أن مؤلفات اليهود النحوية كانت 

  .)3(تكتب وقتئذ باللغة العربية
وهناك معاصر لمناحيم يدعى دوناش بن لَبراط هاليفي، وهو أحد أفراد عائلة هـاجرت إلـى     

، وتلقى فيها تعليمه، ثم ُأرسل إلى العـراق  )م920=هـ308(في فاس سنة مراكش من بغداد، وقد ولد 
. حيث تعلم على يدي سعديا الفيومي، ودرس اللغة العربية واألدب العربي دراسة مكَّنته من معرفة فنونه

وقد ُأعجب بعلوم العربية وآدابها إعجاباً جعله ينصح اليهود في بيت شـعر كتبـه بالعبريـة ليتعلمـوا     
  :ة،يقول فيهالعربي

ــك  ــة جنَّتــ ــب المقدســ ــتكن الكتــ   فلــ
ــك      ــة فردوسـ ــب العربيـ ــتكن الكتـ   ولـ
ثم عاد إلى مراكش، وعندما سمع بالدعم الذي يقُدمه حسداي بن شبروط للعلماء اليهـود سـافر إلـى      

قرطبة، وسرعان ما لمع اسمه بين المثقفين اليهود فيها قرطبة، حيث كان يكتب الشعر باللَّغة العبريـة  
وقد تزامن بروز دوناش مـع  . )4(على بحور الشعر العربي، وكان رائد هذا التطوير في الشعر العبري

طرد مناحيم من قرطبة، حيث غضب عليه حسداي بسبب آرائه القرائية، وأمر بضربه وطرده، فعـاد  
د دونـاش،  في ي" التفسيرات"، ووقعت النسخة األصلية من كتاب مناحيم )5(إلى طرطوشة التي جاء منها

                                                           
  .9ن، ص. م )1(
)2( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.247  

  . y ،=>�K.=o488-489=ر�M ا.NwE اHs.5?O، ص :NtKM. 10ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص
)3( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.249; 

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VO1.2, P.634.   
�K.=o<²²= : ؛ 27N²²tKM؛ J@5²² ا.R0<5²²، ا.<²²I`د ;H²² اm.5²²?O، ص  10ه5²²Kاوي، اN²²~O ا.H²²; H²²oNn ا.N²²wE ا.<²²I`دي، ص   )4(
  ؛y489=ر�M ا.NwE اm.5?O، ص‘

ASHTOR, THE JEWS, VO1.1, P.254.  
)5( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.250-251; 

DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VO1.2, P.634.  
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وهو كتاب عظيم األهمية ألنه مكتوب بأسلوبٍ شـعري، ويعـد أول   " الردود"فَقرأه، وكتب له نقداً سماه 
  .)1(شعرٍ تعليمي نحوي في األدب العبري

وعمل دوناش هذا يدل على أن النحو العبري قد وصل في األندلس إلى متقدمة من الكمال، وقد 
وكان لكلٍّ من مناحيم ودوناش تالميذ، وكلُّ فريـق  . ي تاريخ النحو العبريشغل دوناش مكانةً رفيعةً ف

يناصر أستاذه، ويدافع عنه بأسلوبٍ جدلي علمي كان له أثر كبير في تقدم دراسة النحو واللغة، وتكونت 
  .)2(لكل منهما مدرسة، وكانت المجادالت بين تالميذ كّل مدرسة مستمرة

تاب دوناش ثالثة من تالميذ مناحيم البارزين هم إسـحاق بـن جقطلـة    وقد تولَّى الرد على ك
، دافعوا فيه عن "الرد على الرد"وإسحاق بن قبرون ويهودا بن ديفيد، وقد شاركوا في تأليف كتاب سموه 

وخدم عملهم هذا اللغة العبرية والنحو العبري . آراء أستاذهم، وقد أهدوا كتابهم إلى حسداي بن شبروط
النظريات النحوية العبرية، لكنه لم ينتج مادةً جديدة زيادة علـى مـا وصـل إليـه منـاحيم       في شرحِ
  .)3(ودوناش

ولم ينته الجدل الفكري حول منهجية النحو العبري بين مفكري األندلس، إذ قام أحـد تالميـذ   
مر الجدل وهكذا است. دوناش ويدعى يهودي بن شيشت بالرد على تالميذ مناحيم بأسلوب هجائي شعري

وانقسم المثقفون في هذه الحلقات إلـى  . األدبي وأثار المشاعر في الحلقات الفكرية اليهودية في األندلس
فريقين، فريقُ يؤيد مناحيم وتالميذه، واآلخر يؤيد دوناش وتالميذه، وراح كل فريق يبحثُ عن الحجـج  

  .)4(واألدلَّة لمناقضة معارضيه، فاتَّسع مجال المعرفة
تمر النحو العبري بالتطور واالزدهار على يدي أحد تالميذ مناحيم بن ساروق، وهـو أبـو   اس

، ثم انتقل )م970=هـ360(، الذي وِلد في مدينة فاس سنة )5(زكريا بن داود المشهور بيهودا بن حيوج
العاشـر  /جـري وقد نال الشهرة في نهاية القرن الرابع اله. )6(إلى قرطبة حيث عاش وتلقى تعليمه فيها

وكان حيوج مشـهوراً  . الميالدي ، وكان له تالميذ كثر، من بينهم إسماعيل بن نغدلة ومروان بن جناح
وقد ظهر حيـوج فـي   . )7(عند النحاة العبريين المتأخرين بأنه مؤسس الدراسات العلمية للنحو العبري

يقول الشاعر اليهـودي األندلسـي    الوقت الذي ازدهرت فيه الثقافة العربية في األندلس، فتأثر بذلك، إذ
ولمـا افتـتح العـرب    : "الثاني عشر الميالدي/موسى بن عزرا الذي عاش في القرن السادس الهجري

                                                           
  . 10ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )1(
  ;ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.258-261؛ 11ن، ص. م )2(

NtKM :ص ،m.5?Oا H; د`I>.5، ا>R0.5 ا@J30 .  
  ؛11ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )3(

 ASHTOR, THE JEWS, VOL ,1 P. 258-260;   
  ؛11ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )4(

 ASHTOR, THE JEWS, VOL ,1 P.260;  
  ؛y ،=>�K.=o489=ر�M ا.NwE اHs.5?O، ص )5(

ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.386-387;  
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جزيرة األندلس تفهمت جاليتنا بها بعد مدة أغراضهم، ولقنت بعد أليٍ لسانهم، وبرعـت فـي لغـتهم،    
على ضروب أشعارهم، حتى كشف اهللا وتفطنت لدقة مراميهم، وتمرنت في حقيقة تصاريفهم، وأشرفت 

لهم من سر اللغة العبرانية ونحوها، واللين واإلقالب والحركة والسكون والبدل واإلدغام وغير ذلك من 
الوجوه النحوية، مما قام عليه برهان الحق، وعضده سلطان الصدق، على يدي أبي زكريا يحيـى بـن   

  .)1("داود حيوج
حيوج مشهوراً بذهنه التحليلي، وأفكاره الدقيقة، وعنـد إتباعـه    كان أبو زكريا: "ويقول آشتور  

وكان ذلك اكتشاف غاية فـي  . لخطوات النحاة العرب، أوضح بأن األفعال العبرية ثالثية الجذور أيضاً
فبضربة واحدة أنار حيوج ظلمة كل المشكالت التي تَحدت النحاة، حتى جاء هو، فافتتح عصراً . األهمية

إذ أنه اعتمد على مناهج النُّحـاة  . م اللغة العبرية لكن الفضل في هذا ال يعود إلى حيوج وحدهجديداً لعل
   العرب، لكنه وبفضل غريزته اللّغوية عرف إلى أي مدى كان باإلمكان تطبيق هذه المناهج علـى لغـة

  .)2("أخرى
األفعـال ذوات  "كتاب حروف اللِّـين، وكتـاب   : "وأهم مؤلفات حيوج في النحو العبري، هي  

، وهذان الكتابان اللذان صارا عمالً أساسياً للنحو العبري، أصبحا مرتبِطَين باسم مؤلفهما، وسميا "المثْلين
كمـا  . وقد تُرجما من العربية إلى العبرية ثالث مرات، وُأعيدت صياغتهما مرات عـدة . كتابي حيوج

، "كتـاب التنقـيط  "التَّلَفُّظ، واسم هذا الكتاب بالعربيـة   صدرت رسالة أخرى بقلم حيوج تتعلَّق بقوانين
  . )3(وهو كتاب في التفسير اللغوي" كتاب النُّتف"ورسالة رابعة تحمل اسم 

إضافة إلى أعمال أخرى بدأها ولم يكملها، إذ توفي في ذروة شبابه في العقد األول من القـرن  
من عدم تمكنه من إكمال بعـض كتبـه، إالّ أن   وعلى الرغم . الحادي عشر الميالدي/الخامس الهجري

  .)4(إنجازاته الكبيرة جعلت علماء األجيال الالحقة يقدرونه، ويجمعون على أنه أبو النحو العبري
بعد موت حيوج برز في مجال النحو العبري أحد تالميذه النُّجباء، وهو أبو الوليد مروان بـن  

، وقد ولـد  )MERINOS(أو مرينوس " يونا"ويسميه النصارى . "الحاخام يوحنا"جناح، ويسمى بالعبرية 
) م1012=هـ403(، وعاش في بيئتها العلمية المزدهرة ثم تركها سنة )م990=هـ380(في قرطبة سنة 

بسبب الحرب األهلية التي أعقبت سقوط الخالفة، واستقَّر في أليسانة، ثـم انتهـى بـه المطـاف فـي      
  .)5()م1055=هـ447(ه، وألف فيها مؤلفاته في اللغة والنحو، ومات عام سرقسطة، فأقام فيها بقية حيات
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تميزت أعماُل ابن جناح في النحو العبري، وكانت غزيرة تحمل كثيراً من اإلبداع، وقد أعانـه  
على ذلك تضلّعه من اللغة العربية، وإتقانه لقواعدها، ودراسته ألمهات كتب النحـو العربـي ككتـاب    

يهودياً وله عناية بصناعة المنطق، والتوسع فـي علـمِ   …كان: "ول فيه ابن أبي ُأصيبعة، ويق)1(سيبويه
  .)2("لسان العرب واليهود

الذي ينقد فيـه كتـابي األفعـال ذوات    " المستلحق"ومن أهم مؤلفات ابن جناح النحوية كتاب 
الذي يرد فيه علـى  " تشويرال"وكتاب . )3(المثلين، واألفعال ذوات حروف اللين لحيوج، ويضيف إليهما

الذي ألّفه إسماعيل بن نغدله وأنصاره دفاعاً عن آراء أستاذهم حيوج الذي انتقـده  " رسائل الرفاق"كتاب 
الذي ألَّفه خصـومه فـي سرقسـطة،    " االستيفاء"الذي يرد فيه على كتاب " التنبيه"وكتاب . )4(ابن جناح

المخَصصة لتسهيل فهم المبتدئين لكتـابي  " لتقريب والتسهيلا"ورسالة . )5("المستلحق"وانتقدوا فيه كتاب 
الذي يرد فيه على جداٍل حدث في بيت صديقه أبي سليمان بـن  " التسوية"وكتاب . حيوج السالفي الذكر

الذي يعـد  " التنقيح"وكتاب . )6(طراقة بسرقسطة، وهوجمت فيه آراؤه من قبل أنصار إسماعيل بن نغدله
وقد َألَّفه وهو في سن الشيخوخة، وقسمه إلى كتابين، سمى األول كتـاب  . )7(على اإلطالقأهم مؤلفاته 

، وهو يعد الكتاب العلمـي  "اللُّمع"، وهو معجم شامل للغة الكتاب المقدس، وسمى الثاني كتاب "األصول"
  .)8(الجامع للنحو العبري بعد أن بلغ َأوج نضوجه وازدهاره

ومما يدل على ذلك أنَّه بـدأ  . )9(األثر العربي الكبير في فكره وأسلوبه ابات ابن جناحوتُظهر كت  
الحمد اهللا الذي خلق اإلنسان، فعلَّمه النُّطْقَ، : "على طريقة الكتاب المسلمين حيث يقول فيه" الّلمع"كتابه 

واستنقذه من طريق الـردى،   وهداه إلى اإلقرارِ بربوبيته، واإلعالن بوحدانيته، فأوضح له سبيل الهدى،
وخَص اللَّغةَ العبرية بالفضل والميزة من بين جميع اللغات، فأنزل بها كتبه المقدسة، وأبان بها شرائعه 

وأنَّه يقول في موضـع  . )10("المطهرة، أحمده حمداً يبلغُ رضاه، ويوجِب األلفةَ لديه، والقربة من رحمته
أجد عليه شاهداً مما ذكرتُه، ووجدتُ الشَّاهد عليه من اللسان العربي، لم وما لم : "آخر من الكتاب نفسه

                                                           
  ؛18ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )1(
 NtKM :ا.�<�، م rE? ،يN-0.525، ص3ا.  
  .J498<`ن اO?@=ء، ص )2(
  ؛ H; HoNn21 ا.NwE ا.<I`دي، صه5Kاوي، اN~O ا. )3(

ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.19.   
  ؛ 22ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )4(

NtKM :ص ،Hs.5?Oا NwE.ا �Mر=y =>�K.=o492 ؛  
DUBNOV HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P. 636.   

  ؛23-22ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )5(
ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.20-21.  

  ؛24-23ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )6(
 ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.21-24.  
  . y ،=>�K.=o489=ر�M ا.NwE اHs.5?O، ص )7(
  ؛ 26-25ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )8(

ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.26-28.  
)9( NtKM :>�K.=oص ،Hs.5?Oا NwE.ا �Mر=y ،=492.  
  .161ا.w`اHy، ا.<I`د ;H ا.N�0ب، ص )10(



 

260

أتحرج من االستشهاد بواضحه، ولم أتحرج من االستدالِل بظاهره، كما يتحرج من ضعف علمه، وقـلَّ  
صـيل لحقـائق   تمييزه من أهل زماننا، ال سيما من استشعر منهم التَّقشَّف، وارتدى بالتدين مع قلَّة التح

  .)1("األمور
ومثلما اتخذ النحاة المسلمون القرآن الكريم والحديث الشريف أساساً يعتمدون عليه في دراسـة  
النحو العربي، ويستشهدون بهما للتدليل على قواعد لغتهم، ويستخدمون مهارتهم في اللغة لخدمة تفسير 

وأنا مزمع : "عل ذلك ابن جناح، حيث يقولالقرآن الكريم والحديث الشريف والتعرف على أسرارهما، ف
أن أستشهد على شرحِ بعض األصول بما أمكنني من الموجود في التوراة، وما لم أجد عليه شاهداً مـن  

ولما كانت منزلة علم اللسان أنه العلمِ : "، ويقول أيضاً)2("التوراة استشهدتُ عليه بما حضرني من التلمود
لقدر المؤدي إلى علمِ كالمِ اهللا، المعين على العمِل بأمره ونهيه، المزلف إلى العلمِ الجليل النظر، العظيم ا

  .)3("ثوابه، المبعد عن عقابه، اعتقدنا أن نؤلّفَ في ذلك كتاباً نجمع فيه أبواباً تشتمل على أكثر علم اللغة
لغة العبريـة  وتأتي أهمية مؤلفات ابن جناح من أن معظمها قد وصل إلينا، وأسهم في خدمة ال

المعاصرة، بعد أن أخذت هذه المؤلَفات حظَّها من العناية واالهتمام، فترجمت إلى العبريـة ونشـرت،   
  .)4(وكان معظمها قد ُألف بالعربية، واستخدمت الحروف العبرية في كتابتها

. لقد أحدثت مؤلفات حيوج وابن جناح من بعده نهضةً لغويةً في دراسة اللغة والنحو العبـري   
  : واستمر عدد من العلماء الذين جاءوا من بعدهم في الدراسة والبحث، ومن أشهر هؤالء العلماء

ذو العشرين جزءاً أهم " االستغناء"، الذي يعد كتابه )م1055-993=هـ447-383(إسماعيل بن نغدله 
يعه للعلماء والنحاة اليهود مؤلفاته في النحو العبري، غير أن أعظم ما قدمه ابن نغدله لهذه اللغة هو تشج

  . على البحث والتأليف، مستغالً مناصبه وأمواله
صاحب الكتـاب النحـوي الشـعري    ) م1070-1023=هـ463-414(وسليمان بن جابيرول 

وال يظهر األثر العربي في كبار مؤلفـات ابـن جـابيرول    : "المختصر، الذي يتحدث عنه بالنثيا بقوله
كتاباته الصغيرة، كما نرى في النحو العبري الذي نظمه في قصيدة عبرية فحسب، بل يتجلّى كذلك في 

صاغها في بحر الرجز العربي، تتألَّف من أربعمائة بيت، وهو يتحسر فيها على انصراف إخوانه فـي  
  .)5("الجماعة العمياء"الدين من أهل سرقسطة عن لغتهم المقدسة، ويسميهم 

لمشهور كوزاري، الذي خَصص جزءاً منه لعلم الصوت وبنية ويهودا هاليفي صاحب الكتاب ا
  .)6(النحو العبري
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، "المذكر والمؤنـث "وموسى بن جقطلة الذي ترجم كتب حيوج إلى اللغة العبرية، وألّف كتاب 
  . وعاش حياته في سرقسطة بعد أن ارتحل عن قرطبة على إثر االضطرابات األهلية فيها

ـ 494(د في طليطلة واستقر في إشبيلية وتوفي سـنة  ويهودا بن بلعام الذي ول ، )م1100=هـ
، "كتاب الحـروف "، و"ما تشابه لفظه واختلفت معناه: "وكتب عدداً من المقاالت في النحو واللغة بعنوان

  ".المرشد لقراء الكتاب المقدس: "وكتاب في الحركات والنبرات يعرف باسم
وش الطليطلي الذي ألَّف كتاباً في التصاريف، وداود ومن هؤالء النحويين أيضاً إسحاق بن يش

". المفتاح"وليفي بن التبان السرقسطي صاحب كتاب . بن هاجر الغرناطي الذي ألَّف كتاباً في الحركات
وموسـى بـن   . )1(الذي يبين العالقة بين اللغتين العربية والعبرية" الموازنة"وابن بارون صاحب كتاب 

وسط عائلة ) م1060-1055=هـ459-هـ447(د في غرناطة بين السنوات يعقوب بن عزرا الذي ول
غنية، وتلقى تعليماً متنوعاً، وتضلَّع من اللغة العربية وآدابها، ثم تغّيرت حاله فاعتزل النـاس، وابتعـد   

نحو أسبانيا النصرانية، وظلَّ فيها ) م1095=هـ488(حتى عن أبنائه، وفي النهاية غادر غرناطة سنة 
  .)2(ياة الوحدة والضياع والفقر إلى أن توفي في العقد الرابع من القرن الثاني عشر الميالدييعيش ح

أهم أثر نحوي تركه ابن عزرا، وقـد تحـدث عنـه أحـد     " المحاضرة والمذاكرة"وكان كتابه   
العبري  كتاب فريد من نوعه، ولم يعرف تاريخ التأليف: "المهتمين بالدراسات اليهودية المعاصرة بقوله

وقد اهتم بالشَّعر العبري، إالّ أنه اتخذ له الثقافة العربية أساساً لهذا التأليف، إذ تناول الشعر … مثيالً له 
واألدب عامة، سواء العربي أو العبري، وكان للتاريخ فيه حظ كبير أيضاً، وهو غني بتـراجم األدبـاء   

  .)3(لنحو والفلسفة واألخالق إالَّ واهتم بهوالكتاب، ولم يترك موضوعاً من مواضيع اللغة وا
ولما كانت المؤلفات النحوية واللغوية العبرية التي كتبها علماء اليهود في األندلس قـد كتبـت   

ومـن  . معظمها باللغة العربية، فإنها لم تؤثر التأثير المطلوب في البلدان األخرى التي ال تعرف العربية
فكير في ترجمة هذه المؤلفات إلى اللغات األخرى وخاصة إلـى اللغـة   هنا كانت الحاجة ماسة إلى الت

  .)4(العبرية
وممن كان لهم الفضل في نقِل هذا التراث الفكري اليهودي، أبراهام بن عزرا الذي نشـأ فـي   

، وكان منذ حداثته متعطشاً إلى العلم، فأخذ يتجوُل في البالد، )م1167-1093=هـ563-486(طليطلة 
الواسطة بين األندلس والممالك النصرانية األخرى في نقل المعرفة، واستقر مدةُ من الـزمنِ  وبذلك كان 

ويعد أبراهام بن عزرا أول من نقـل  . في روما، وهناك بدأ نشاطه الفكري في التفسير والنحو والشعر
  .)5(المعارف النحوية التي نضجت في األندلس إلى أوربا
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المعارف بواسطة مؤلّفات لغوية عدة ألَّفها باللَّغة العبرية التي يفهمها المثقفـون اليهـود   وقد تم نقُل هذه 
وقد حذا . هناك، واعتمد في تلك المؤلَّفات اعتماداً كبيراً على كتابات يهود األندلس المؤلَّفة باللَّغة العربية

  .)1(ذ سليمان بن برحونتالميذ أبراهام حذوه في نقل هذا التراث، ومن أولئك التالمي
وكان ألبراهام بن عزرا ابن يدعى إسحاق، ورث عن أبيه حب التجول والترحال، وقد ولد في   

األندلس، ورحل إلى مصر بعد دخول الموحدين إلى األندلس، ومن مصر هاجر إلى العراق، حيث نزل 
وفي بغـداد تـرجم   . بركة هبة اهللاضيفاً على العالم اليهودي الشهير نتانيئيل بن علي المعروف بأبي ال

، وفي هذه السنة اعتنق )م1143=هـ538(إسحاق إلى العربية شرح نتانيئيل لسفر الجامعة حوالي سنة 
ومات إسحاق مسلماً قبل وفاة والده أبرهام بـن عـزرا،   . نتانيئيل اإلسالم، وتبعه إسحاق وأعلن إسالمه

  : ثاه بقصيدة مطلعهاوسمع الوالد نبأ وفاة ولده بعد ثالث سنوات، فر
  يـــا أبـــا الولـــد اقتـــرب وارثـــه    

ـــنك   ـــده عـــ ـــه أبعـــ   )2(ألن اللـــ

كما أسهم في نقل الفكر اليهودي اللّغوي وغيره، العلماء اليهود الذين أصبحوا يعيشون تحـت      
الحكم األسباني بعد أن سقطت مدنهم في أيدي القوات األسبانية، وأولئك الذين هاجروا إلـى األنـدلس،   

الذين نزحوا عن األندلس، واستقروا في فرنسا، حيث " تبون"، و "قمحي"مثال العلماء من أفراد أسرتي أ
أقام أولئك العلماء في تلك البلدان مراكز جديدة للفكر اليهودي، وصاروا أساتذة يدرسون الطالّب اليهود 

وكلَّ ما توصلوا إليه من . م المسلمينوغيرهم من األوربيين كلَّ ما تعلَّموه في األندلس على أيدي أساتذته
  .)3(علومٍ في ظلَّ البيئة العلمية والحرية الفكرية، التي وفَّرتها للجميع دولة اإلسالمِ في األندلس

أما في المجال الشعري، فقد نهض يهود األندلس بالشَّعر العبري، ونقلوه إلى مستوى لم يعرفه   
ن مقتصراً على المجال الديني، وخالياً من الوزن أو القافيـة صـار   األدب العبري من قبل، فبعد أن كا

وقد قلّد الشعراء اليهود وهم يكتبون أشعارهم الشعر العربي الذي سـمعوه  . )4(موزوناً متعدد األغراض
من المسلمين، وقرأوه في كتبهم، فأحبوه وحفظوه واستشهدوا به في مؤلفاتهم، وقرضه بعضهم فـأنتجوا  

  .شعارأجمل األ
اعلموا أن الشِّعر الرائع الـذي يمتلـئ بالنفـائس    ": "تحكموني"يقول يهوذا الحريزي في كتابه 

والروائع هو من ممتلكات العرب في البداية، واستطاعوا رأب كل صدع فيـه، وأن يزنـوه بمـوازين    
وشـذبوا قصـوره،   عادلة، وأن يضعوه في مكانته، بل وأثروا به على غيرهم، فنجدهم قد بنوا أساقفه، 

أقام العديد من اليهـود بعـد   : "ويقول أيضاً. )5("وأقاموا مصاريعه، ولهم اليد الطولى بين شعراء الدنيا
النفي، بين العرب في أقطارهم، وسلكوا الحديث بلغتهم، والنُّطق بنطقهم، وفي اختالطهم بهـم تعلّمـوا   

                                                           
  .16-15ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص )1(
 ,DOUNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2 ؛J85@5² ا.R0<5²، ا.<²I`د ;H² اm.5²?O، ص      )2(

P.743-744.   
)3( NtKM :دي، ص`I>.ا NwE.ا H; HoNn.ا N~O5اوي، اK17ه.  
  .86-75ه5Kاوي، اN~O ا.H; HoNn ا.NwE ا.<I`دي، ص: ؛ N;137 NtKMج، ا.-5س، ص )4(
  .N;146ج، ا.-5س، ص )5(
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دسة لم يعرفوا الشِّعر الموزون باللَّغة العبرية، عنهم صنعه الشِّعر، فعندما كان يسكن آباؤنا األرض المق
فال يوجد في أسفار أيوب واألمثال والمزامير إالَّ بعض الفقرات القصيرة، تشبه أبيات الشعر، ولكنها بال 

  .)1(قافية أو وزن
وقد أوردت المصادر التاريخية واألدبية اإلسالمية نماذج من األشعار التي قرضـها الشـعراء     

د في األندلس، نذكر بعضاً منها، حتى يتبين أثَر األدب العربي والثقافة اإلسالمية في فكـرِ وذوق  اليهو
  .وفن هؤالء الشعراء

  :يقول نسيم اإلسرائيلي  
ـــا   ــى أراكــ ــر حتــ   أطيــ

  
  يـــا ليتنـــي كنـــتُ طــــيراً  

ــا   ــن هواكـ ــْل عـ ــم تحـ   .)2(أولـ
  

  بمــــن تَبــــدلتَ غـــــيرى  
  :لقرطبيويقول إسحاق بن شمعون اليهودي ا    

  قُم هات كأسك فالنعيم قد اتَّسقْ    والعود عن داعي المسرة قد نُطَـقْ
  ولديك من حثَّ الكؤوس أزاهراً    في الخز يمرح كاألراكة في الورقْ

  :ويقول إسماعيل بن نغدله  

ــبعــن خــاطري رفقــاً علــى الص  
  

  ياغائباً عـن نـاظري لــم يغـب      
  )3(ى القـــربِومالـــه ســؤل ســـو  

  
      فماله فـي البــعد مــن ســلوه  

وكان صاحب أروع شعرٍ كتبه يهود األندلس هو أبو إسحاق إبراهيم بـن سـهل اإلسـرائيلي        
والـذي تجعلنـا أشـعاره    . )4(، الذي حار أهل زمانه في حقيقة ديانته)م1251=هـ649: ت(اإلشبيلي 

فقد كتب ابن سهل جلَّ . لتي يخفيها صدر هذا الرجلالمتناقضة غير قادرين على الجزم بحقيقة العقيدة ا
أشعاره في فتى يهودي اسمه موسى كان يحضر الدروس في حلقات األساتذة المسلمين، حيث رآه ابـن  

ويعتقد أن ابن سهل قد أحب في ذلك الفتى يهوديته، واتخذه رمزاً لليهودية التي يخفيهـا  . )5(سهٍل فعشقة
  .)6(يها، وقد ساعده على ذلك أن اسم الفتى على اسم النبي موسى عليه السالمفي صدره ويحن إل

  : ويستدلُّ أصحاب هذا الرأي على صحة رأيهم بكثيرٍ من أشعاره في ذلك الفتى مثل قوله
ــبرا  ــس والص ــب واألن ــى واللُّ ــرتُ المن   هج

  
ـــما   ــرك واهللا إنـ ــم أهجـ ــى ولـ   أموسـ

   ـــد عـــد ب ـــباً بع ــاتي ذن ـــدراحي   ك أو غ
  

  تركتـــك ال نقضـــاً لعهـــدي بـــل أرى  
ـْمرا   ـــده      )7(أدير عليه الخـمر واألدمـع الح ــذكرِك وح ــي ب ــى رغم ــتُ عل   قنع
  

                                                           
  .147ن، ص.م )1(
  .522، ص3ن، م. م )2(
�0/ ر{X. 114اn8 \o<5، اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.N�0ب، ص )3(Ny: 426.  
  . 523-522، ص3ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )4(
  .78اn8 \o<5 اHs.5?O، ا[D7=ر ا.-5ح ا.U1n0، ص )5(
N²>oوت، ²@7wL/   (N²�oس ا.@H?=7²s،   : اCI8 \o اN8qا�<H1، أo` إe8=ق إN²oاه<X، د²M`ان اV²>-ey ،CI²8 \²o وN²Tح       )6(

  .86-85؛ ا.H.=R، أo` ?`اس اm.5?O، ص138، ص)م�1953=در، 
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  : وقوله
ـــاذالنِ  ـــوُل العـ ــا يـقـ ـــز مـ   عزيـ

  
  ويعـــذلني العــــواذَل فيــــه جــــهالً  

ــالوا   ــتراني : فقـ ــت اشـ ــف ذا ؟ قلـ   كيـ
  

  حقــاً: عبــد موســى، قلــت  : فقــالوا  
  ــد عر ـــوانِ لقـ ـــك للهـ ـــتَ نفسـ   ضـ

  
ــالوا   ــداً   : فق ــون عب ــيتَ تك ــل رض   ه

  .)1(لمــن أهــوى فخلّـــوني وشـأنـــي     
  

ــت   ـــلٌ   : فقل ـــبد ذلـي ـــا ع ــم أن   نع
  : وقوله  

ــناه  ــوء سـ ــاه ضـ ــور غشـ ــاض نـ   فـ
  

ـــا      ـــر هللا لم ــد خ ـــى ق ـــا لموس   م
ــين أراه    ــوف حــ ــقُ الوقــ   .)2(ال أطيــ

  
ــى     ــورِ موس ــن ن ــعقتُ م ــد ص ــا ق   وأن

  : وقوله  
ــدرِ  ــى قَ ــى عل ــا موس ــؤلك ي ــتَ س   .)3(أوتي

  
ــد    ــك وق ــقى علي ــأن أش ــاء ب ــرى القض   ج

  : وقوله  
  .)4(وأصــبح طــور الصــبر مــن هجــره دكَّــا

  
ــاطري    ــى بخ ــتُ موس ــد ناجي ــعقتُ وق ص  

كما يستشهدون على تظاهره باإلسالم من شعره الذي يدلَّ على مجونـه وعبثـه، إذ اسـتخدم        
  : كقوله. عبير عن معانٍ إباحيةَاآليات القرآنية الكريمة للت

 ـــد ـــة الرعـ ــد فاتحـ ــقيتني بالبعـ   .فأسـ
  

ــلي     ــون مواص ــو أن تك ــتُ أرج ــد كن   لق
    دــه ــك الشَّ ــن ريق ــراف م ــة األع   .)5(بفاتح

  
ـــوى    ــن الج ـــي م ــا بقلب ــرد م ــاهللا ب   فب

بالمغرب أنه ورأيتُ في بعض كتب األدب : "وهم يستدلّون أيضاً برواية المقري التي يقول فيها  
هـل هـو فـي    . اجتمع جماعة مع ابن سهل في مجلس أنس، فسألوه لَّما أخذت منه الراح عن إسالمه

  ".)6(للناس ما ظهر وهللا ما استتر: الظاهر والباطن أم ال ؟ فأجابهم بقوله
  : وبشعره في الخمر الذي يقول فيه

ــبري  ــلَبت ص ــي س ــراحِ الت ــى ال ــر حل   بغي
  

ــي األرض     ــا ف ــو اهللا م ــةف ــس راح   مجل
ــرِ     ــدى الحش ــواها ل ــتهي ورداً س   .)7(وال أش

  
ـــتابه      ـــق ك ـــفَ العـتي ـــآلفها إل   س

                                                             
  .80-79ن، ص. م )1(
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وهناك من يرى أن ابن سهل قد أسلَم بالفعل، لكنَّه لم يكن متديناً ملتزماً، شأنه في ذلـك شـأن     
  .)1(العديد من المسلمين في عصره

ــبري  ــلَبت ص ــي س ــراحِ الت ــى ال ــر حل   بغي
  

ــ    ــا ف ــو اهللا م ــةف ــس راح   ي األرض مجل
  : مثل قوله. وهم يستدلَّون أيضاً على صحة رأيهم بأشعاره  

  هــديتُ ولــوال اهللا مــا كٌنــتُ أهتـــدي    
  

      ــد حمم ــب ــى بح ــن موس ــلَّيتُ ع   تس
   ــد ــت بمحمـ ــى عطلَّـ ــريعةُ موسـ   .)2(شـ

  
ــا      ــان ذاك وإنَّم ــد ك ــى ق ــن قل ــا ع   وم

فيها النبي محمد صلى اهللا عليه وسـلَّم، ويقـول فـي    التي يمدح  )3(وكذلك يستشهدون بقصيدته الطويلة  
  :مطلعها

ــيمةً  ــد شـ ــب أحمـ ــيمن حـ ــَل المهـ   جعـ
ــةً     ــلين كريمـ ــي المرسـ ــه فـ ــى بـ   وأتـ
ــةً     ــوبِ تميمـ ــى القلـ ــواه علـ ــدا هـ   فغـ
ــليماً     ــلَّموا تسـ ــه وسـ ــلَّوا عليـ   .)4(صـ

  
  وغــــدا هــــداه لهــــديهم تتميمــــا  

  :كقوله وباألبيات الكثيرة التي توضح ثقافته اإلسالمية  
ــوثرِ   ــر الكـ ــه نهـ ــرتُ لديـ   .)5(إالَّ ذكـ

  
ــه   ــتُ جمالــ ــا رأيــ ــر مــ   هللا نهــ

وأيضاً بقصيدته التي يستحثّ فيها المسلمين على الدفاع عن إشبيلية عندما اشتد عليها حصار أعـدائهم    
  : ، ويقول فيها)م1247=هـ645(األسبان سنة 

ــابرِ   ــن كـ ــابراً عـ ــة كـ ــيم الحميـ   شـ
  

ــربِ      ــر الع ــا معش ــذين توارثــوا ي   ال
ــتري    ــواب المشـــ ــو ثـــ   ويهنكمـــ

  
ـــكم    ــترى أرواحـ ــد اشـ ــه قـ   إن اإللـ

  )6(وبكـــم تَمهـــد فـــي قـــديمِ األعصـــرِ  
  

  أنــتم أحـــق بنصــرِ ديـــنِ نبــيكم      
  : وقوله  

دــد ــي هـــواه مبـ   وشَـــمل اعتقـــادي فـ
  

ــداعباً     ــن مـ ــن أي ديـ ــائلني مـ   يسـ
  بـــده النَّـــار تُع7(مجوســـية مـــن خـــد(  

  
ــؤادي حني   ــي  فـ ــن مقلتـ ــي، ولكـ   فـ

وال يكفي أن نستدلَّ : "ولم يقبل أحد المشككين في إسالم ابن سهل حجج المقتنعين بإسالمه فقال    
على إسالم ابن سهل بقصيدته الحجازية التي يصف فيها ركب الحجيج وهم ذاهبون للحج، ال سيما وأنَّه 

أحـد ممدوحيـه، كمـا ال     (*)ابن خالص لم يصدر في نظمها عن دافعٍ ذاتي، وإنما نظمها بتكليف من
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نستطيع أن ندلِّل على إسالمه بشيوع الثقافة الدينية في شعره، ألن يهـود األنـدلس كـانوا يخـالطون     
المسلمين في مجال العلم، وكانوا يتوفَّرون على دراسة العربية، وحفظ القرآن، وإن لم ينتحلوا اإلسـالم  

  .)1(ديناً
وعـن موتـه   . )2(عاد الدر إلى وطنه: البحر في سن األربعين، فقيلمات ابن سهل غريقاً في   

وقد روينا أنه مات مسلماً غريقاً في البحر فإن كان حقَّاً فاهللا تعالى رزقه اإلسـالم فـي   : "يقول المقري
  .)3("آخر عمره والشهادة

يعلم ما تكنّـه صـدور    إن الحكم في مثِل هذه القضايا صعب وخطير، ألن اهللا وحده هو الذي  
إن اإلنسان في العادة ال يترك دينه ودين آبائه وأجداده ويعتنقُ ديناً آخر، إالَّ إذا كان : لكننا نقول. عباده

أماَّ إذا انتقل إليه ولم يلتزم به، بـل كـان يظهِـر    . محباً لذلك الدين الجديد، وراغباً في التزام أحكامه
. أن دخوله لذلك الدين الجديد لم يكن إالَّ تظاهراً لتحقيق غايـة فـي نفسـه    استهتاره به، فإن ذلك يعني

ولقد رأينا كثيراً من اليهود . والذي يفهم من سيرة ابن سهل أنه كان أبعد ما يكون عن االلتزام باإلسالم
بالخفـاء  عبر التاريخ يظهرون اإلسالم، فيطمئن لهم المسلمون، ويعاملونهم على ظـاهرهم، فيقومـون   

ولذلك البد من التريث والحذر والتدقيق قبـل إصـدار   . )4(بتوجيه أعنف الضربات لإلسالم والمسلمين
  .الحكم في قضية تتعلق بإسالم يهودي

أما بخصوص الشعر العبري، فقد كان مناحيم بن ساروق من أوائل المبدعين فيـه، وأفضـل     
، وقد كتب قصائد عدة في )5("لَّ فصيح، ويلجم كلَّ شاعريربِك ك"شعراء عصره، وكان على حد تعبيره 

مدح حسداي بن شبروط فكافأه حسداي بسخاء ولكن لم تدم المودة بينهما طويالً فقد غضب عليه حسداي 
وطرده من قرطبة، ولم يفقد الشّاعر األمل في استعطاف قلب ذلك الثري، فظلَّ يكتب إليه حتـى عفـا   

. م بالعفو، هرع إلى قصر حسداي، يقرأ عليه قصائد مديحٍ قرضها لهذه المناسـبة فلما سمع مناحي. عنه
ويبدو أن انتقادات مناحيم التي وجههـا إلـى   . ولكن لم يمضِ وقت طويل حتى غضب عليه مرة ثانية

ـ  رده التلمود والربانيين، واتهام بعض اليهود له أنه يعتنق مذهب القرائين كانت سبباً في إبعاده، ولم يط
حسداي هذه المرة من قرطبة، بل أرسل إليه أنصاره الذين كبلوه بالحديد وساموه سوء العذاب، وزجوه 

  .في غياهب سجن قرطبة
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. فقـرة  426وأرسل الشاعر لحسداي رسالة باللَّغة العبرية في صورة قصيدة طويلة تتكون من 
  : ومن هذه القصيدة

  عظــــــامي تبكــــــي
ــك    ــى تلــ ــذه علــ   هــ
ــالي    ــئنأوصــــ   تــــ
ــض    ــى بعـ ــها علـ   بعضـ
ــوح   ــا أنــــ   )1(وأنــــ
أما دوناش بن لبرط، فهو صاحب االنقالب الكبير في الشعر العبري، حيث دعا مـن مدينـة       

قرطبة الشعراء اليهود أن يزنوا أشعارهم طبقاً للبحور العربية فتعرض لنقد عنيف من بعض الشـعراء  
اروق الذي كتب قصيدة سخر فيهـا مـن دونـاش،    اليهود أمثال إسحاق بن قبرون، تلميذ مناحيم بن س

  : وأرسلها إلى حسداي بن شبروط، قائالً فيها
  هـــا هـــو ابـــن لبـــرط كتـــب بـــاطالً

ــأثور    ــول الم ــلح الق ــح، وأص ــه نج ــن أن   وظ
ــدس    ــان المقــ ــف اللســ ــه أتلــ   لكنــ
ــة     ــوازين أجنبيـ ــة بمـ ــه العبريـ   )2(بوزنـ

عندما أضـاف إليـه أغراضـاً جديـدة      كما أحدث ابن لبرط تطويراً آخر على الشعر العبري  
  . كاإلخوانيات والخمريات والوصف والهجاء

ولقد أعجب كثير من شعراء اليهود بالتجديد الذي أدخله دوناش في الشعر العبري واقتفوا أثره، 
  .كما أثنى عليه اليهود المعاصرون

ـ : "يقول آشتور عر العبـري بسـبب   لقد حفر دوناش بن لبرط اسمه بحروف من ذهب في سجالت الش
وكان إدخال البحور العربية إلـى ذلـك   ... ابتكاره الكبير، فقد أدخل التفعيلة العربية إلى الشعر العبري

الشعر ذا أهمية بالغة بالفعل، إذا أدى إلى تغيره تغيراً كلياً، فصار أكثر سالمة وأفضل صقالً، وأسـهل  
العرب البحور واألوزان فحسب، بل تعلَّم أيضاً بنية الشـعر،  لكن دوناش لم يتعلَّم من . للحفظ والتداول

وهو لم يقلِّد شكل الشعر العربي فقـط، بـل قلَّـد    ... مثل استخدام المقدمة واالنتقال والصورة البالغية
وكانت إحدى الموضوعات التي ُأغـرم بهـا   . محتواه أيضاً، فأدخل إلى الشعر العبري مواضيع العرب

كمـا كتـب   . شكل خاص هي مدح الحكمة، وقد كتب دوناش أشعاراً حول هذا األمرالشعراء العرب ب
  .)3("أشعاراً لمدح رعاة العلم تماشياً مع التقليد العربي

  : ومن شعره في مجال الحكمة، قوله في قصيدة وجهها إلى حسداي بن شبروط  
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  قــل يــا فــؤادي الحكمــة   
ــة واإلدراك     والمعرفـــــــ
  احــرص علــى مســالك الفطنــة  
ــالس األدب    ــى مجــ   وعلــ
  وابحــــث عــــن الحــــق  
ــداً   ــن عنيــــ   وال تكــــ
ــدع    ــئالَّ تُخــــ   )1(لــــ

كما تكلَّم عن مجالس النبيذ، لكنَّه أظهر أنَّه ينهى عنها، خوفاً من أن يلقى معارضة من بعـض    
المحافظين الذين لم يطيقوا أن يصل التطور بالشعر العبري لدرجة أن يصف الخمر ومجالسه بعـد أن  

  :ويصف له مجالسها فيقول. ففي إحدى قصائده يتخيل صديقاً يدعوه إلى شرب الخمر. ياً فقطكان دين
ــالورود  ــورة ب ــور المس ــات الزه ــين أجم ــرب ب ــوف نش   لس

ــور    ــواعِ الحبــ ــلِّ أنــ ــزان بكــ ــر األحــ   ونهجــ
ــداح      ــن األقـ ــراب مـ ــة والشـ ــارك بالمتعـ   .)2(ونشـ
ن الذين كتبوا في هـذا الشـعر مسـتخدماً    ، وم"بيوطيم"ولم يهمل يهود األندلس الشعر الديني     

ومـن أشـهر   . البحور العربية إسحاق بن مرشاءول وهو من علماء أليسانه، وتلميذ مروان بن جنـاح 
  : قصائده الدينية تلك التي يبدأها بقوله

ــاي   ــب خطايـ ــبني حسـ ــي ال تحاسـ   إلهـ
ــالي    ــب أعمــ ــي حســ ــْل لــ   وال تَكــ
ــا   ــلك ألحيــــ ــملني بفضــــ   اشــــ
ــاقبني علـــ    ــارب ال تعـ ــاييـ   )3(ى خطايـ
لقد كان ابن مرشاءول ذو قابلية فذَّة كشاعر، وقد كتب أيضاً شعراً دنيوياً، وتَعرِض أشعاره إلى     

أفكارٍ جديدة، لكنها تتميز بموهبة التعبير ولغة جميلة وواضحة، وقد كان على معرفة جيدة بكلِّ مكونات 
من ذا (ارزه في الشعر العبري في األندلس، وفي ترنيمته فن الشعر، بحيث أنه صار في النهاية عالمة ب

، ينتهي كلُّ مقطعٍ بآية من النصوص المقدسة، التي تكون الكلمة األخيرة فيها اسـم مـن   )الذي يشبهك
  .)4(أسماء اهللا تعالى

إن خصوبة الشعر العربي، وأثره القوي الذي استسلم له ابن مرشاءول، والذي وجـد تعبيـره     
القبول بالشكل العربي الموزون، يمكن أن يرى بسهولة في الشعر الدنيوي، الخاص بإسـحاق   األول في

                                                           
   .J28-29@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )1(
)2( ATHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.255.   
  .J34-35@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص )3(
)4( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.395.   



 

269

بن مرشاءول، فقد كان يؤلف القصائد في مناسبات مختلفة، ويرسلها إلى األشخاص المهمـين، وإلـى   
: أصدقائه في مدن األندلس، وتظهر في تلك القصائد أفكاراً وصوراً معروفة في الشعر العربـي، مثـل  

وقد كتب شعراً عن . الذي يثور في داخل العاشق، والتَّوق إلى صحبة األصدقاء" واالفتتان"، "سر الحب"
وبالتأكيد فإن هذا الموضوع كان مألوفـاً فـي   . جمال الشباب، وذاك موضوع جديد على الشِّعر العبري

وهكذا فإن . الشعر العبري الشعر العربي منذ وقت طويل، وفي األجيال التالية له صار مألوفاً كذلك في
  .)1(وقد أدرك معاصروه ذلك فحاز على شهرة كبيرة كشاعر. ابن مرشاءول كان رائداً

العاشر الميالدي ألول مرة في تاريخ األدب العبري /كما ظهر في أواخر القرن الرابع الهجري  
ألندلس مادحاً من يغـدق عليـه،   أدب الكدية، احترفه الشاعر إسحاق بن خلفون، فكان يتنقُل بين مدن ا

  .)2(وهاجياً من يمسك عنه، ويذكر في إحدى قصائده كيف كافأه أحد األغنياء بقطعة جبن على مديحه له
وكانت إحدى الموضوعات المتكررة في أشعار ابن خلفون هي العذاب الحاصل مـن فـراق     

  : قصائده يقول في إحدى. األصدقاء، وهو يتفوق في هذه األشعار بشكٍل خاص
  ؤ
ــة     ــي بحرقـــ ــد وأبكـــ   .)3( وأتنهـــ
وكان البن خلفون دوراً مهماً في تطوير الشعر العبري في األندلس، فبعد أن أدخـل دونـاش       

العاشـر  /األوزان العربية إلى الشعر العبري، تبنى الشعراء اليهود في ختام القـرن الرابـع الهجـري   
في الشعر العبري، وكان ابن خلفـون مـن أبـرز    الميالدي أغراض الشعر العربي، فتواصل التطور 

إذ أن معظم قصائده كانت موزونة، وتتناول أغراضاً . الشعراء في عصره الذين ساروا في هذا الطريق
  .)4(وإضافة لما سبق فقد تناول ابن خلدون في قصائده الغزل على طريقة الشعراء العرب. مختلفة

اضحاً في عصر الطوائف على يدي إسماعيل بن وقد ظهر تعدد األغراض في الشعر العبري و  
نغدله الذي يرجع له الفضل في تطعيم الشعر العبري بفنونٍ جديدة اقتبسها من األدب العربي، كالشِّـعر  

وتُعد خمريـات  . القصصي والخمريات واإلخوانيات والغزل ووصف المعارك ووصف الطبيعة والرثاء
  .)5(رية في هذا الفن من الشِّعر، وقد كتب فيه نحو تسع عشرة قطعةابن نغدله من أحسن ما كُتب في العب

إن قصائده : "وكتب الشاعر والنَّاقد الشهير الحريزي تقييماً لقصائد إسماعيل بن نغدله، يقول فيه  
فخمة ومهمة، ومحتواها جديد وجريئ، ولكن الرباعيات عميقة وصعبة إلى درجة أنهـا تحتـاج إلـى    

  .)6("تفسير
  : ومن شعره في الوصف قوله  

  انظر إلـى الياسـمين، أخضـر سـاقه كـالزمرد     
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  وأوراقـــــــــه وفروعـــــــــه 
ــيض    ــالبلور أبـــ ــره كـــ   .)1(وزهـــ
  : وفي وصفه إلحدى المعارك التي شارك فيها إلى جانب الدولة الزيرية في غرناطة، يقول  

  .والخيـــل تجـــري رواحـــاً وغـــدوا   
ــور     ــن جحــ ــت مــ ــاعٍ أطلقــ   كأفــ
ــا   ــىوالرمــــ ــي ترمــــ   ح التــــ
  )2(كـــالبرق يمـــأل بريقهـــا الفضـــاء     
  : وفي وسط هذه المعارك يتضرع الشاعر إلى ربه فيقول  

ــي   ــوم محنتــــ ــر اليــــ   انظــــ
  واســــــمع واقبــــــل صــــــلواتي  
ــدك     ــنةً لعبــــ ــذكر حســــ   تــــ
ــي     ــي محنتـــ ــي فـــ   )3(وال تحزنّـــ
اعيل بن نغدله، وفي لقد ظهر أعظم شعراء النّهضة األدبية لليهود في األندلس بعيد عصر إسم    

في : "وقد علَّق إبراهيم بن داود مؤرخ ذلك العصر على التطور التدريجي لألدب قائالً. جزء من عصره
  .)4("أيام الوجيه حسداي بدأ الشعراء يزقزقون، وفي عصر إسماعيل راحوا يغردون بصوت عال

أولئك الشعراء الذين  أحد) م1070-1020=هـ463-411(وكان سليمان بن جابيرول حوالي   
وقد ولد هذا الشاعر في مالقة، من عائلة يهودية هاجرت من قرطبة، . علت أصواتهم تغرد بشعر جميل

وكان ابن . ومات أبوه وهو صبي، فعانى من الفقر في مسقط رأسه، مما اضطّره للخروج إلى سرقسطة
فه الصعبة من همته في طلب المعرفة، وقرض ولم تثبط ظرو. جابيرول عليالً، انتابته األمراض صغيراً

، كما هو واضح فـي أوِل  )5(وكان بالرغم من فقره المدقع معتزاً بنفسه. الشعر العبري في مقتبل عمره
  :يقول فيها. أبيات قرضها وهو في سن السادسة عشرة

ــي   ــد لـ ــعر عبـ ــرئيس والشَّـ ــا الـ   أنـ
ــعراء      ــيقيين والشـ ــة للموسـ ــا ربابـ   أنـ
ــا    ــنون حي ــي  وس ــرة، ولكنن ــت عش   تي س
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ــانين  ــن الثم ــب اب ــاتي قل ــين جنب ــل ب   .)1(أحم
  : وهو يصور حالته البائسة في قصيدته المسماة بالنفس الجريحة، فيقول  

  وهمـــــومي تُنبـــــتُ أشـــــعاري  
  وآالمــــــي تطــــــارد أحزانــــــي  
ــر     ــي منفطــــ ــو وقلبــــ   ألهــــ
ــذبل    ــي تــ ــاتي التــ ــاً لحيــ   .)2(ألمــ
جفَّت حنجرتـي  : "سطة، قبل أن يغادرها، في قصيدة بعنوانويشن هجوماً عنيفاً على يهود سرق  

  : يقول فيها". من المناداة
  إنَّهــــم شــــعب احتقــــر أجــــداده   

  وهم أحقر مـن أن يكونـوا كالبـاً تحـرس خرافـي       
ــالً     ــر خجـــ ــوههم ال تحمـــ   )3(فوجـــ

: عـزرا  لقد نال ابن جابيرول إعجاب الشعراء والنُّقاد، فقال فيه شاعر الجيل التالي موسى بن  
واعترف النَّاقد الالحق الحريزي بأن السليمان الجديد يستحقُّ تاج . )4("فارس األسلوب وسيد األشعار"إنه 

وكان كل . لقد عمده الرب كملك في مملكة الشَّعر، فهو الذي صنع نشيد أناشيد سليمان: "الشعر العبري
  .)5("موسى ترفرف فوقهمأولئك الذين تبعوه قد تبنوا ذوقه، وكانت روح 

الثاني عشر الميالدي برز شاعر سبق أن ذكرنا جهوده فـي مجـال   /وفي أوائل القرن السادس الهجري  
النحو العبري وهو موسى بن عزرا، الذي تميز بولعه بالمحسنات البديعية وخاصة الجنـاس، إذ نسـج   

واحدة، يختلفُ معناها فـي كـلُّ    على منواِل الجناس العربي أبياتاً عبرية أنهى كلَّ مجموعة منها بكلمة
بيت، وجمع هذه األبيات في كتابٍ أهداه إلى صديق له يدعى إبراهيم بن مهاجر، ويتضمن هذا الكتـاب  

وقد قدم بنظمه هذه األبيات دليالً . أبيات تتناول موضوعات مختلفة كالخمريات والحب والوصف 1210
  .)6(لفاظ اللغة العبرية ومعانيهاقاطعاً على تمكنه وتعمقه في أ

  : وثمة قصيدة من قصائده مشهورة بثراء ألوانها، يقول فيها
ــةَ   ــجةً ملَونــ ــة أنســ ــت الحديقــ ــد طرحــ   لقــ

  ثوبــــــاً مــــــن التطريــــــز األخضــــــر  
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  .لكن الوردة الملكـة علـى العـرش العـالي تقـدمت الجميـع      
ــجن      ــس الس ــتبدلت مالب ــور األوراق واس ــت س   واخترق
ــ   ــل م ــراً وإن ك ــاً كبي ــب إثم ــا يرتك ــرب نخبه   .)1(ن ال يش
وفي شبابه كان الشاعر ما يزال يحلم بالوجه الجميل، ودنان الخمر، وبحديقة تمتلئ بتغريـد الطيـور،       

فقد أحب الشاعر ابنة أخيه، وكان متشوقاً . لكن أحالمه هذه قد انتهت بسبب حبه الفاشل. وبجدوٍل رقراق
وقد مأل هذا روح ابن . لكن والدها اعترض، وزوجها من رجٍل آخر. حبته الفتاةُ أيضاًللزواج منها وقد أ

وزادت أحزانه عندما تلقى نبأ وفاة محبوبته . وغادر غرناطة وصار متشّرداً. عزرا بالحزن لمدة طويلة
  .أثناء الوالدة

وفي إحدى . )2(يةوصارت قصائده محصورة بالحديث عن الحياة والموت، وفي المواضيع الدين
  : قصائده عن الحياة والموت يقول

  فليــــذكر اإلنســــان فــــي حياتــــه   
  أنـــه يســـير فـــي طريـــق المـــوت      
ــة     ــة بطيئـ ــوم رحلـ ــل يـ ــافر كـ   .)3(يسـ
ومن أجل ذلك . وكتب مئات عدة من األدعية والترانيم الدينية، التي تردد في المناسبات الدينية اليهودية    

  .)4(أي سيد الصلوات المتمكَّن ،)HASALAKH(لُقَّب موسى بـ 
-468(الثاني عشر الميالدي أيضاً يهوذا بن صـاموئيل الـالوي   /ومن شعراء القرن السادس الهجري  

ويعتقد كثير من اليهود إلى اآلن أن يهوذا الالوي أحسن مـن  . )5(من أليسانة) م1141-1075=هـ536
ومن شعره الديني بيتان . ديني واألدبي والفلسفيوقد ترك ثروة أدبيةً في المجال ال. نظم شعراً بالعبرية

  : يقول فيهما. سماهما عبد اهللا
ــد  ــد لعبيــ ــدنيا عبيــ ــد الــ   عبيــ

  وإنمــــا الحــــر هــــو عبــــد اهللا  
ــه    ــى هوايت ــرئ إل ــلُّ ام ــعى ك ــين يس   ح
ــبيح اهللا      ــوايتي تس ــي ه ــول نفس   .)6(تق
  : ئد تلك التي مطلعهاوقد قرض قصائد لترتَّل في المناسبات الدينية، ومن هذه القصا    

ــك؟  ــن اُمثِّلُــــ ــي بمــــ   إلهــــ
ــك    ــن يعادلــ ــاك مــ ــيس هنــ   ولــ
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ــبهك ــن أشَــــــــ   بمــــــــ
  )1( وكـــل صـــورة مـــن عملـــك     

ومـن هـذا   . وقد نظم يهوذا نوعاً من الشعر لم يطرقه أحد من شعراء العبرية قبله، وهو شعر األلغاز    
  :الشَّعر قوله عن القلم

ــس  ــاف أملــــ ــع جــــ   رفيــــ
  ســـانأخـــرس ولـــو أنـــه طليـــق الل  
ــمت    ــي صــ ــرء فــ ــل المــ   يقتــ
ــه   ــي فمــ ــدماء فــ ــق الــ   )2(ويريــ

-566(الثاني عشر الميالدي قام يهودي اسمه عليزار بـن يعقـوب   /وفي هذا القرن السادس الهجري    
فأقبل اليهود علـى قراءتـه،   . إلى اللغة العبرية" كليلة ودمنة"بترجمة كتاب ) م1232-1170=هـ630

الخرافية، فقام ُأدباؤهم بمحاوالت التقليد هذا الكتـاب، فـألف اليهـودي    وأحبوا هذا النوع من القصص 
كتاباً باللغة العربية، يحتوي على العديد مـن  ) م1200-1140=هـ597-535(األندلسي يوسف زبارا 

وقد قام يوسف قمحي بترجمتـه إلـى   . )3("البهجة والسرور"القصص واألساطير الممتعة، وسماه كتاب 
  .)4(شعري العبرية بأسلوب

، وسجل فيه عدداً كبيراً من "مختار الآللئ"كما ألَّف سليمان بن جابيرول كتاباً في األمثال والحكم سماه   
ويعد . األمثال والحكم، وهي تتعلَّق بموضوعات مختلفة، وقد نقل كثيراً منها عن أمثال العرب وحكمهم

العبري، بعد أن كانت األمثال والحكم عند اليهـود   كتاب ابن جابيرول بداية لظهور هذا الفن في األدب
  .)5(محصورة بما جاء في الكتاب المقدس، ومقتصرة على النواحي الدينية فقط

وفي هذا القرن أيضاً، عرفت العبرية نوعاً جديداً من األدب ألوِل مرة، على يد سليمان بن صقبل، وهو   
رأون باللغة العبرية فَنَّاً طالما تمتَّعوا بقراءتـه باللغـة العربيـة،    وبذلك صار اليهود يق. )6(فن المقامات

ولكن أحسنهم كان أبـو  . وقد قلَّد ابن صقبل كثيرون، مثل يوسف بن زبارا. وتمنَّوا أن يجدوه في أدبهم
. )8(، أو يهوذا بن سليمان الحريزي حسب اسمه اليهودي)7(زكريا يحيى بن سليمان بن شاؤول الحريزي

  .)9(شعراء النهضة األدبية اليهودية في األندلس آخر. )8(اليهودي
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، وهاجر شماالً إلى أسبانيا النصرانية وهو صـبي،  )م1165=هـ565(ولد الحريزي في األندلس سنة   
وهناك واصل تعليمه في مدارس يهودية ظلَّت تحت تأثير الثقافة اإلسالمية، بالرغمِ من وجودها علـى  

. ا شهرته من ترجمته لمقامات الحريري العربية إلى اللغة العبريـة واكتسب يهوذ. أرضِ غير إسالمية
وقد حرص يهوذا في ترجمته هذه أن يصبغها بصبغة يهودية، بمعنى أنه لم يتقيد بالنَّص العربي الـذي  

  .)1(يشير أو يقتبس آيات من القرآن الكريم أو أمثاالً أو تقاليد عربية، أو أسماء لقبائل وشعراء عرب
لذا فقد كان يتجول في شمال أسبانيا وجنوب فرنسا، . لحريزي لم يتعلَّم أي مهنة غير األدب والترجمةوا  

 كسبالعبرية كل من يغدق عليه، ويهجو كلَّ من يم إلى العبرية، ويمدح منه من العربية طلبيترجم ما ي
برحلة إلى الشرق، ليمدح أثرياء اليهود وبعد أن قضى شبابه متجوالً، فكر في أواخر أيامه أن يقوم . عنه

هناك أمالً في اإلغداق عليه، وزار مصر والشام والعراق، وكان في كلِّ بلد يحلُّ فيـه يمـدح وجهـاء    
  .وفي سوريا بدأ كتابة مقامات بالعبرية ليهودها اللذين يمدون له يد المساعدة المالية. اليهود فيها

وفي هذه المقامـات  . والتي كتبها بالعبرية تتضمن خمسين مقامة" بتحكموني"ومقاماته التي تُسمى اليوم 
أثبتَ الحريزي أنه أديب ممتاز، يستطيع أن يتالعب باأللفاظ، و يحسن اسـتعمال المحسـنات اللفظيـة    

ومما زاد في أهميـة المقامـات   . وتشتمل مقامات الحريزي على فكاهة وفلسفة وحكم وأمثال. والبديعية
ويعترف الحريزي فـي  . )2(ية اشتمالها على مقامتين ضمنهما تاريخ األدب العبري في األندلسالحريز

إحدى هاتين المقامتين أن شعره أقّل من أن يقارن بأشعار فحول الشعراء أمثال ابن جابيرول، ويهـوذا  
إننا نتَّبـع   .ونحن اآلن نلتقط فضالت حصادهم الذي نسوه: "يقول. هاليفي، وموسى بن عزرا وغيرهم

  . )3("خطواتهم، لكننا ال نستطيع أن نأخذ القيادة منهم
لقد عثر : "ويشير إلى أن عصره يمثَّل بداية غروب شمس العصر الذهبي لألدب العبري بقوله

سليمان وموسى ويهوذا على أشخاصٍ متنورين كرماء، اشتروا منهم جواهرهم، لكنّي وِلدتُ في العصر 
ه كل الرعاة، وقد عثروا هم على أنهار الفردوس، أما أنا فقد عثـرت علـى الحـرارة    الذي اختفى من

  . )4("والجفاف
وفي إحدى مقاماته يقدم وصفاً للشعراء واألدباء اليهود في الدول التي زارها، وهو يقسو كثيراً 

  . )5(ينعلى شعراء تلك البلدان الذين لم يكونوا أكثر من مقلّدين للشعراء اليهود األندلسي
، وبموته أسدَل الستار على مرحلة من أزهـى مراحـل األدب   )م1225=هـ622(مات الحريزي سنة   

  .)6(الذهبي لألدب العبريعصر العبري، استمرت أربعة قرون، واستحقَّت أن تُسمى بال
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  المبحث الثالث

  النشاط الفكري والعلمي لليهود في األندلس
  

  :العلوم الدينية: أوالً
الدراسات التلمودية لليهود في األندلس تحتل المرتبة األدنى في اإلنتاج الفكري اليهـودي،   ظلت  

وذلك بسبب توجه معظم المثقفين اليهود هناك نحو الدراسات األدبية والفلسفية والعلمية، واستمر 
ناصر هذا الحال إلى أن احتلَّ حسداي بن شبروط منصباً مهماً في حكومة الخليفة عبد الرحمن ال

، وصار يقلد ملوك وأمراء وأثرياء المسلمين في األندلس، الـذين  )م961-912=هـ300-350(
رغبوا في جعل بلدهم مركزاً للعلم والحضارة، فجلبوا إليه العلماء وشـجعوهم، وأرسـلوا إلـى    
المشرق اإلسالمي من يحضر إليهم ما يصدره العلماء هناك من كتب ورسائل، فكـان الكتـاب   

األندلس في بعض األحيان قبل أن يشتهر في بلد المؤلف نفسه؛ لقد أرسل حسداي إلى يشتهر في 
؛ )1(مختلف البلدان من جلب إليه نسخ التوراة الثمينة، وغيرها من الكتب التي كان يسـمع عنهـا  

وفي الرسائل التي يصف بها يهود جنوب إيطاليا لحسداي اضطهاد السلطات البيزنطية لهم، ذكر 
وئيل مبعوث حسداي إليهم بنسخ كتاب جوزيف بن غوريون، واستغرق في نسـخه  أنه قام صام

  .)2(ثالثة أشهر
ولم يقتصر نشاط ابن شبروط في هذا المجال على جلب الكتب، بل أرسل إلى علمـاء اليهـود     

المشهورين من يدعوهم ويعدهم ويشجعهم على القدوم إلى األندلس، ويتحـدث شـاعر يهـودي    
إنه غرز أعمدة الحكمة، وجمع حوله رجاالً ذوي علم ومعرفة مـن  : "فيقول أندلسي عن حسداي
  .)3("فلسطين إلى العراق

ويعبر هذا النشاط الذي قام به حسداي عن روح التسامح، وعن الحرية الفكرية والدينيـة التـي     
لما كانت تسود في األندلس، فلو أن حسداي يعلم أن نشاطاته تلك تتعارض مع سياسة الحكومة، 

  .قام بها وعرض نفسه ومنصبه للخطر

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.228-229, 237.  

  ؛y ،=>�K.=o NtKM488-489=ر�M ا.NwE اHs.5?O، ص
HAIM BEINART, CORDOBA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.5, P.963.  
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LITERATURE, VOL.2, P.25-26.  

)3(ASHTOR, THE JEWS, VOL.1, P.230.  
\J gً-? :IBN EZRA, MOSES, SHIRAT YISRAEL, P.63-64. 
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وكان الحبر اليهودي اإليطالي موسى بن حنوخ قد نقل إلى األندلس العلوم التلموديـة، والسـن     
اليهودية المعروفة في إيطاليا، وتخرج على يديه العديد من التالميذ، الذين صاروا يخدمون هـذه  

لغة العربية التي يفهمها يهود األندلس أكثر مـن  الدراسات؛ وكانت ترجمة التوراة والميشنا إلى ال
اللغة العربية من أهم األعمال التي دعمت الدراسات الدينية اليهودية، وقد قام بترجمـة التـوراة   

  .)1()م964=هـ335(إسحاق فالسكيز في قرطبة سنة 
ألدبية بتأليف وكان إسماعيل بن نغدله أحد تالميذ الفاسي، وقد قام بالرغم من مهماته السياسية وا  

  .)2("السنة الشفوية"تفسير للتلمود، احتوى على تاريخ ومنهجية ما يدعى بـ
، وهو أستاذ متبحـر  )م1089=هـ482: ت(وكان الحبر األعظم ألليسانة هو إسحاق بن غياث   

ظ في التفسير والفقه اليهودي، وكانت إنجازاته الرئيسة قد تركزت في مجال التلمود، ولكن لم يحف
منها إال القليل؛ وأفضل أعمال ابن غياث التي ما تزال محفوظة، ويردد اليهود الكثير منها هـي  

  .)3(قصائده الدينية، وهي تزيد على ثالثمائة قصيدة، نظم معظمها على نمط الموشحات العربية
الذي ارتحـل  ) م1102-1013==هـ496-404(وكان للعالم التلمودي المغربي إسحاق الفاسي   

زمن المرابطين إلى األندلس، واستقر في أليسانة، أثر كبير على تطور الدراسات التلمودية،  في
وقد عده اليهود خليفة األحبار المشرقيين، وناقُل علمهم إلى األندلس؛ وقد أصبح الفاسي رئيسـاً  

د األنـدلس  للمدرسة التلمودية في أليسانة، تلك المدينة التي أصبحت المركز الروحي الجديد ليهو
بعد قرطبة وغرناطة؛ وقد تقاطر الطالب اليهود من كل أرجاء األندلس إلى تلك المدرسة، وتلقوا 

  .)4(العلوم التلمودية على يدي ذلك العالم الكبير
أعظم أعمال إسحاق الفاسي، حيث اختصر فيه التلمـود،  " التلمود المختصر"ويعد كتاب 

ل على الطالب اسـتيعاب العلـوم التلموديـة؛     وسجل في مختصره ما يعتقد أنه مهمهومفيد، فس
وعندما توفي الفاسي حزن يهود األندلس، وكتب أعظم شعرائهم في ذلك العصر يهودا هـاليفي  

  :على شاهد قبره األبيات التالية
  في يوم سـيناء، ارتعشـت الجبـال تشـريفاً لـك     

  لقــــد قابلــــك ملــــك الــــرب     
ــ    ــواح قلبـ ــى ألـ ــوراة علـ ــر التـ   كوحفـ
  

                                                           
)1(  ،5L=b ،Nه=W"مQb \o5 اKJ H6M5 ا.7=ر-K.ا ËIKL" ،/>Lg8qوا.5را8=ت ا /nMN�.آ1</ ا />.`b ،)هـ1408، 6ع-

  .613، ص)م1988
)2( IBID, VOL.1, P.237; 
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)3( ?Oا H; د`I>.5، ا>R0.5 ا@Jص ،m.562؛  

DUBNOV, HISTOY OF THE JEWS, VOL.2, P.644.  
)4(DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.643-644; 

HAIM BEINART, LUCENA, ENCYCLOPEDIA JUDAICA, VOL.11, P.550.  
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ــك    ــى رأس ــود عل ــه المفق ــع تاج   )1(ووض
وكانت إشبيلية هي المركز اآلخر بعد أليسانة التي انطلقت منها دراسة التلمـود، وكـان الحبـر        

إسحاق الباليا المعاصر للفاسي فاعالً جداً هناك، وقد كتب بحوثاً عدة عن قانون التلمود، تحتوي 
خول المرابطين إلى إشبيلية جرد الباليا من مكانته على كثير من التحليل والنقد والتفسير؛ وبعد د

العالية، وقضى أغلب حياته في غرناطة، ومنها بدأ جدالً فكرياً مع الفاسي، وتبادل الحبران النقد 
  .)2(واللوم كتابياً وشفوياً

ذي كان وتقول الرواية اليهودية أنه عندما أحس الباليا بدنو أجله شعر بالقلق على ولده باروخ، ال  
في السابعة عشرة من عمره، فاستدعاه، وأمره بالذهاب إلى أليسانة للتتلمذ على يـدي إسـحاق   

  .)3(الفاسي
، حسب اسمه العبري، أحد علماء اليهود "يهودا"وكان أبو زكريا يحيى بن صاموئيل بن بلعام، أو   

المـيالدي، وتعلـم   التلموديين في األندلس، وقد ولد في طليطلة في منتصف القرن الحادي عشر 
للحبر سعديا، ثم انتقل " األديان واآلراء"فيها، حيث درس الكثير من البحوث التلمودية مثل كتاب 

إلى إشبيلية، وعمل فيها معلماً، وهناك وضع ابن بلعام أهم مؤلفاته الدينيـة، وهـي تفسـيراتٌ    
ن آراء المشاهير قبله أمثال سعديا للتوراة باللغة العربية، وكان جريئاً في كتابته، إذ انتقد كثيراً م

  .)4(وإسماعيل بن نغدله
ومن علماء اليهود التلمودين أبو الحسن الالوي، أو يهودا الالوي، وقد عاش في األندلس خـالل    

الحجة والدليل في نصر الدين "، وهو صاحب كتاب )م1141-1075=هـ536-468(المدة من 
شرين سنة، وأنه كان رداً على سـؤال أحـد اليهـود،    الذي قيل أنه استغرق في تأليفه ع" الذليل

ويدافع الالوي فيه عن اليهودية بالمقارنة مع الفلسفة اليونانية والديانتين النصرانية واإلسـالمية،  
وقد قسم كتابه إلى خمسة أقسام؛ ويتضح من خالل هذا الكتاب ثقافة صاحبه الواسعة، وتمكنه من 

  .)5(وفلسفة اإلغريق، وفلسفة ابن سينا العقيدتين النصرانية واإلسالمية،
لقد تطورت الدراسات الدينية اليهودية في األندلس تطوراً كبيراً، ونال األحبار اليهود الذين تلقوا   

علومهم في األندلس شهرة واسعة، وصار يهود المشرق ينظرون باحترام إلى األحبـار الـذين   
  .يأتون إليهم من األندلس

                                                           
)1( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.644.  
)2(DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.644-645.  
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  ؛3، ص)م1936
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ق الجنيزة المكتشفة في القاهرة إلى عالم يهودي قدم إلى مصر من وتشير العديد من وثائ
األندلس، يدعى إسحاق بـن صـاموئيل األندلسـي، وتبـين الرسـائل والوثـائق مـن سـنة         

أن إسحاق هذا قد لقي تبجيالً كبيراً من يهـود  ) م1127=هـ521(إلى سنة ) م1088=هـ481(
، "معلـم الكليـة  "قد منح ألقاباً فخرية مثـل  مصر، وأنه قد أصبح قاضياً لهم لسنوات عدة، وأنه 

، وأنه بالرغم من تكريم يهود مصر له، إال أنه كـان يتبـاهى بأصـله    "رجل المحكمة القدير"و
  .)1(األندلسي، ويحافظ على اتصاالته بأحبار اليهود في األندلس

وكان أشهر عالم على اإلطالق أنجبه يهود األندلس هو موسى بن ميمون، الذي يسـميه  
، ويختصر اليهود اسمه إلـى  "ميمونيدس"العرب موسى بن ميمون عبيد اهللا، ويسميه األوربيون 

، وتربى في بيئة علمية، حيث عمـل والـده   )2()م1135=هـ530(، وقد ولد بقرطبة سنة "رمبم"
ميمون التلمودي قاضياً، بعد أن تخرج من مدرسة الفاسي بأليسانة، وقد تعلم موسى الكثير مـن  

، )3()م1148=هـ543(عربي والعبري قبل أن ترحل عائلته من قرطبة إلى المرية سنة األدب ال
وفي المرية تلقى موسى المزيد من التعليم الديني، كما درس الفلسفة والرياضيات والفلك والعلوم 

؛ وصار البن ميمون توجهاً فكرياً خاصاً وحماساً لكتابة )4(الطبيعية على أيدي األساتذة المسلمين
بكتابة تفسـير  ) م1158=هـ553(كاره، ورغبة في تطوير الدراسات التلمودية، فبدأ في سنة أف

  .)6(، وقد انتهى منه بعد عقد كامل)5(شامل للميشنا
هاجرت عائلة ابن ميمون إلى فاس؛ وهناك تتلمذ موسـى  ) م1160=هـ555(وفي سنة 

في فاس، بل تركتها حـوالي   على يدي علم يدعى يهوذا الكاهن؛ ولم تستقر أسرة ميمون طويالً
، وأبحرت إلى عكا ثم إلى مصر، واستقرت في مدينة الفسطاط، حيـث  )م1165=هـ561(سنة 

يحسنون معاملة اليهود وغيرهم من الذميين؛ وأنشأ يهود األندلس الـذين  ] الفاطميون[كان الخلفاء 
اليهوديـة والفلسـفة   ازداد عددهم في الفسطاط في زمن الموحدين مدرسة لتعليم علوم الديانـة  

والرياضيات والطب؛ وانضم موسى بن ميمون لهذه المدرسة، وواصل البحث والـدرس، ولـم   

                                                           
)1( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.4-6.  
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LUZARUS GRUNHUT, MOSES B. MAIMON, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, 
VOL.9, P.73.  

  .120، ص4، م3دM`را?D} ،9/ ا.e:=رة، �ـ
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، وعندما حكم األيوبيين مصر صار ابن )1(يمض وقت طويل حتى أصبح من أساتذتها المبرزين
  .)2(ميمون طبيباً للحكام األيوبيين، ثم رئيساً للطائفة اليهودية في مصر

نتاج الفكري البن ميمون غزيراً في علوم الديانة اليهودية، وقال عنه ابن أبي لقد كان اإل
، ومن أوائل الكتب التي كتبها ونشرها، كتاب )3("عالم بسنن اليهود، ويعد من أحبارهم: "أصيبعة
، وقد كتبه وهو في المغرب رداً على رسالة أرسلها أحد األحبار إلى "مناظرة عن الردة"بعنوان 

ف اليهودية في أفريقيا، يفتي فيها بأن أي يهودي ينطق بالشهادة يعد مرتداً، حتى وإن كان الطوائ
الذين كـان أحـد اليهـود    -يتظاهر باإلسالم، ويمارس الشعائر اليهودية؛ وقد هاجم ابن ميمون 

ذلك الحبر، وأثبت صحة يهودية وتصرف المتظاهرين باإلسـالم؛ وفـي    -المتظاهرين باإلسالم
أنهى ابن ميمون تفسيره للميشنا الذي بدأ به عنـدما كـان شـاباً فـي     ) م1168=هـ564(سنة 

األندلس، وقد كتبه بالعربية وسماه كتاب السراج، وفيما بعد ترجمه العديـد مـن العلمـاء إلـى     
العبرية؛ وفي مقَدمته ذكر بأن الهدف من وراء عمله هو تمكين الطالب من استيعاب الميشـنا،  

  .)4(العملي لكلِّ قانون فيهاوإدراك التفسير 
وأسـلوب موسـى   : "ويعلق ولفنسون على أسلوب ابن ميمون في الكتابات الدينية بقوله

العبري غني بالمفردات، دقيق في التعبير، وهو ليس بأسلوب الميشنا الخالص، كما أنـه لـيس   
ريـة العربيـة   بأسلوب الكتاب المقدس، وإنما هو خلق جديد خاص به قد أثرت فيه األساليب النث

المألوفة عند علماء المسلمين في عهده، وكان أسلوب موسى بن ميمون العبري قد أصبح المثـل  
  .)5("األعلى لكلِّ من دون في التشريع بالعبرية

إن عقلية موسى بن ميمون وثقافته التي تشكلت وتأثرت بالبيئة العلمية التي تميزت بهـا  
ن اإلبداع في كل ما كتب، وال تزال مؤلفات ذلك الرجـل  األندلس تحت حكم المسلمين، مكنته م

، مما جعلهم يقولون )6(من أمهات الكتب التي يرجع إليها علماء اليهود في الديانة والفقه اليهودي
  .)7("لم يظهر كموسى] ابن ميمون[إلى موسى ] النبي عليه السالم[من موسى "فيه 
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ر من أبناء جلدتنا غير ابن ميمون، قد تأثر ولسنا نعلم رجالً آخ: "يقول إسرائيل ولفنسون
بالحضارة اإلسالمية تأثراً بالغ الحد، حتى بدت آثاره، وظهرت صـبغته فـي مدوناتـه، مـن     

  .)1("مصنفات كبيرة ورسائل صغيرة
، ثم نُقلت عظامه إلى طبريـة  )م1204=هـ601(مات موسى بن ميمون في مصر سنة 

دفن في هذا القبر موسـى  : "قبره هناك بالعبرية ما ترجمتهحسب طلبه قبل موته، وقد كُتب على 
  .)2("بن ميمون الطريد المحروم الكافر

ويروي ابن العبري أنه رأى جماعة من يهود بالد الفرنج بأنطاكية وطرابلس، يلعنونـه  
، )4(؛ وقد دفع ذلك بالبعض للقول بأن موسى بن ميمون قد أسلم في أواخر أيامه)3(ويسمونه كافراً

، إذ يقول ولفنسون عن العبارة السابقة التي )5(لكن اليهود في وقتنا الحالي يرفضون ذلك، )4(أيامه
دفن في هذا القبر : "التي على قبره أنها من وضع أعدائه، وأن هناك عبارة أخرى على القبر هي

، وأن هاتين العبارتين المتناقضتين تعبران عـن  "معلمنا موسى بن ميمون مختار الجنس البشري
  .)6(ين طائفتين يهوديتين متنازعتين حول شخصية موسى بن ميمونالخالف ب

وال يعرف شيء عن الكتابات الدينية لليهود في سلطنة غرناطـة المسـلمة فـي عهـد     
سالطين بني نصر، غير أننا نعرف أنه كان هناك عدداً من العلماء والكُتَّاب أمثال يهـودا بـن   

، وإبـراهيم سـينيور   )7(ن جوزيف بـن أيـوب  طيبون، وسعديا بن ميمون بن دنان، وسليمان ب
(SENIOR)8(، وسليمان بن فيرغا(.  

والجدير بالذكر أن الفكر الديني اليهودي قد تأثر بالفكر الديني اإلسالمي تـأثراً كبيـراً،   
التأثيرات اإلسالمية في "وممن كتب في هذا الموضوع اليهودي نفثالي فيدر، وهو يقول في كتابه 

، ويذكر نفثـالي أن  )9("إن الديانة اليهودية تأثرت تأثراً عظيماً بالبيئة اإلسالمية: ""العبادة اليهودية
الوضوء كان من بين العبادات الكثيرة التي تأثر بها اليهود، فقلدوا به المسلمين، إذ أن الشـريعة  
اليهودية ال توجب غسل القدمين في الوضوء، ولكن اليهود الذين عاشـوا فـي أرض اإلسـالم    

                                                           
  .، ص كو.sKE`ن، L \o U8`L<0`ن )1(
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، وقد عبر عن ذلك شاعر يهودي يـدعى منـاحيم دي   )1(ا يغسلون أقدامهم تقليداً للمسلمينصارو
  :لونزانوا، فقال في إحدى قصائده

  ال يكــــن العــــرب أكثــــر منــــك طهــــارة    
  الذين يغسلون أيديهم وأرجلهم بالماء فـي الفجـر وظهـراً وعشـية      
ــثلج      ــقط ال ــرد، ويس ــتد الب ــا يش ــل بينم ــي اللي ــى ف   .)2(وحت
إن كبار المشرعين لـم يتحرجـوا مـن أن    : "ث فيدر أيضاً عن ذلك التأثير فيقولويتحد  

يستخدموا في تأليفهم أفكاراً وخواطر مأخوذة من التأليف في اإلسالم وفلسفته، وكثيراً ما توغـل  
هذا التأثير حتى في استعمال كلمات نجدها حيث لم تكن نتوقعها تماماً، ويكفي ذكر شاهد واحـد  

فليفتنا سيدنا وأجره مضاعف في السماء، فهذه العبارة التي اقترنـت طـوال   : "بارةوهو هذه الع
مئات السنين باألسئلة التي كانت تعرض على الجاؤونيم من رؤساء الطائفـة اليهوديـة، ومـن    

  .)3("خلفهم، مصدرها هي األخرى من الخارج
  

  .الجدل الفكري بين المسلمين واليهود في األندلس: ثانياً

األندلس العديد من المجادالت الفكرية بين المسلمين واليهود، وقد ساعد علـى   وقعت في
حدوث هذه المجادالت، الحرية الفكرية التي توفرت لهم، وإتقانهم للغة العربية، وحصول بعضهم 
على مناصب حكومية مهمة، ورغبتهم في الحفاظ على معتقداتهم التي يمكن أن يؤثر عليها فكر 

  .همالمسلمين وعقيدت
وكانت أهم المجادالت التي شهدتها األندلس، هي المجادلة بـين ابـن حـزم األندلسـي     

وإسماعيل بن نغدله، وقد بدأت هذه المجادلة، عندما وقعت في ) م1063-994=هـ384-456(
، "الفصل في الملل واألهواء والنّحل"يد ابن حزم نسخة من رسالة البن نغدله يرد فيها على كتابه 

ب الذي يناقش فيه ابن حزم ما اشتملت عليه التوراة التي بين أيدي اليهود من تنـاقض  ذلك الكتا
فصل في مناقضـات ظـاهرة وأكاذيـب    "وتحريف وتبديل، حيث أفرد لذلك فصالً خاصاً سماه 

؛ وقد رد ابن حزم على ابن نغدله فـي رسـالة   )4("واضحة في الكتاب الذي تُسميه اليهود التوراة
  .)5("الرد على ابن النغريلة اليهودي: "، ونشرت تحت عنوانخاصة، وصلتنا
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ولم تكن هذه المجادلة هي المجادلة األولى التي يخوضها ابن حزم مـع إسـماعيل بـن    
ال تنقطع من يهوذا : "هـ، وسأله عن قول التوراة404نغدله، فقد التقى به قبل ذلك في مالقة سنة 
لم تزل : ، فقال ابن نغدله"بعوث الذي هو رجاء األممالمخصرة، وال من نسله قائد حتى يأتي الم

رؤوس الجواليت ينتسلون من ولد داود، وهم من بني يهوذا، وهي قيادة وملك ورياسة، فقال ابن 
هذا خطأ، ألن رأس الجالوت ال ينفذ أمره على أحد من اليهود، وال من غيرهم، وإنما هي : حزم

ثم لم يذكر ابن حزم ماذا كان رد ابن . )1(..." بيده مخصرةتسمية ال حقيقية لها، وال له قيادة، وال
إن ساره أختـه،   -عليه السالم-نغدله عليه، وفي موضع آخر تساءل ابن حزم عن قول إبراهيم 

، وهي لفظة تقع في العبرانية علـى األخـت،   "أخت"إن نص اللفظة في التوراة : فقال ابن نغدله
لكن ليسـت  : من صرفنا هذه اللفظة على القريبة ها هنا قولهيمنع : وعلى القريبة، فقال ابن حزم

ولم يـأت  ] ابن نغدله[فخلط : من أمي، وإنما هي بنت أبي، فوجب أنه أراد األخت بنت األم، قال
  .)2(بشيئ

كما يروي ابن حزم في إحدى رسائله أنه كان يتردد على دكان لطبيب يهـودي يـدعى   
وكـان  : "، ثم يدعوه إلى اإلسالم، وهو يتحدث عنه فيقـول إسماعيل بن يونس، وأنه كان يناظره

  .)3(االنتقال في األديان تالعب: يقول إذا دعوناه لإلسالم وحسمنا شكوكه ونقضنا علَلَه
وهناك مجادلة حدثت بن أحد اليهود والمفتي ابن لب، يسأُل فيها اليهودي عـن القضـاء   

  :والقدر بأبيات شعرية، يقول فيها
ــر  ــوتحيـ ــة هدلّـ ــح حجـ   بأوضـ

  
  أيــا علمــاء الــدين ذمــي ديــنكم      

  ولــم يرضــه منــي فمــا وجــه حيلتــي  
  

ــزعمكم   ــري ب ــي بكف ــى رب ــا قض   إذا م
  فهل أنـا راضـي بالـذي فيـه شـقوتي؟       

  
  قضى بضـاللي ثـم قـال ارض بالقضـا      

  دخـــولي ســـبيل بينـــوا قضـــيتي؟  
  

  دعــاني وســد البــاب دونــي فهــل إلــى  
ــيئة؟     ــاع المش ــاصٍ باتب ــا ع ــل أن   فه

  
ــيئة  إذا    ــي مش ــر من ــي الكف ــاء رب   ش

  .فبــاهللا فاشــفوا بــالبراهين علتــي     
  

ــه؟   ــالف حكم ــار أن أخ ــي اختي ــل ل   وه
  :فرد عليه ابن لب بقصيدة طويلة منها قوله  

ــة ــل ملّـ ــت كـ ــد عطّلـ ــه قـ   فملتـ
  

   ــد ــالنبي محمـ ــن بـ ــدقْ وآمـ   فصـ
ــنة     ــاب وس ــن كت ــداها م ــل ه   .)4(دلي

  
   ــتمس ــريعة وال ــم الش ــى عل ــوْل عل   وع
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لشاطبي حواراً دار بينه وبين يهودي ينكر خلق عيسى عليه السالم من غيـر أبٍ  وذكر ا  
فيلزمك إذاً أن يكون العالم مخلوقاً مـن مـادة،   : "هل يكون شيئاً من غير مادة؟ فرد عليه: بقوله

إما صحة خلق عيسى مـن غيـر أب،   : وأنتم معشر اليهود ال تقولون بذلك، فأحد األمرين الزم
  .)1(فبهت اليهودي من جوابه المفحم" العالم من غير مادةوإما بطالن خلق 

نعـم  "سمع يهودي بالحديث المـأثور  : "ويروي المقري إحدى المناظرات الطريفة فيقول  
، فأنكر ذلك حتى كاد يصرح بالقدح، فبلغ ذلك بعض العلماء، فأشار على الملـك أن  "اإلدام الخل

  .)2("فما تمت حتى ظهر فيهم الجذام: ليقطع عن اليهود الخل وأسبابه سنة، قا
وقد كان للسموءل المغربي األندلسي، بعد إسالمه دور في مناظرة اليهود، وذلـك فـي     

والغـرض األقصـى مـن    : "الذي يقول عن سبب تأليفه له" بذل المجهود في إفحام اليهود"كتابه 
يغور كلمتهم من الفساد، علـى أن  إنشاء هذه الكلمة الرد على أهل اللجاج والعناد، وأن يظهر ما 

قد انتدبوا لذلك في مناظراتهم اليهود أنواع السـالك، إال أن أكثـر مـا     -األئمة ضوعف ثوابهم
نوظروا به ال يكادون يفهمونه أو يلتزمونه، وقد جعل اهللا في إفحامهم طريقاً مما يتداولونه فـي  

 ...هم، ليكون حجة عليهم موجودة في أيديهمأيدهم من نص تنزيلهم، وإعمالهم كتاب اهللا عند تبديل

)3(.  
وأنتهج السموءل المنهج الذي سار عليه ابن حزم، مناقشاً إياهم في كتابهم بصورة جدلية   

  .مبرزاً التناقض الموجود في كتبهم، داحضاً حججهم وأقوالهم وآراءهم باألدلة العقلية
ب اليهود لنبوة محمد عليه الصـالة  ومن الحجج العقلية التي اعتمد عليها في مسألة تكذي  
إذا سألنا يهودياً عن موسى عليه السالم، وهل رآه وعاين معجزاته؟ فهو بالضـرورة  : "والسالم

إن : يقر بأنه لم يشاهد شيئاً من ذلك عياناً، فنقول له بماذا عرفت نبوة موسى وصدقه؟ فإن قـال 
في العقل، كما ثبت عقالً وجـود بـالد   التواتر قد حقق ذلك، وشهادات األمم بصحته دليل ثابت 

وأنها لم نشاهدها، وإنما تحققنا وجودها بتواتر األنباء واألخبار، قلنا أن هـذا التـواتر موجـود    
لمحمد صلى اهللا عليه وسلم وعيسى عليه السالم، كما هو موجود لموسى عليه السالم، فيلزمـك  

  .)4("التصديق بهما
كتاب المقدس، عارضاً ما جاء فيه باللغة العبريـة مـع   واعتمد على األدلة النقلية من ال  

ترجمته إلى العربية، ثم يناقش الفكرة أو الفقرة مبيناً وجه التناقض فيه ليصل في النهايـة إلـى   
  .قضية تحريف اليهود لكتابهم
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ثـم لمـا   : "وهو يتحدث عن األسباب التي دفعته العتناق اإلسالم وترك اليهودية فيقول  
تصلت إلى معرفة هذه القواعد الدينية ورأيتها أنها حديثة، وليس لها سند فـي  فحصت ودققت وا

ويه ويه، ما الذي يحملك على قعودك في هذه الشريعة الغير ممكن إتقانها : التوراة، فقلت لنفسي
  .)1("والعمل بها، ال بل وممتنع أيضاً

أن أتـرك الـدين   فهذا وأمثاله هو الذي أحـوجني  : "وبعد أن يسرد تلك األسباب يقول  
اليهودي المتروك بالطبع، إذ نراه كميت ال يتحرك، وأتبع الدين المحمـدي الحـي المتحـرك،    

أشـهد أن ال إلـه إال اهللا،   : والمحبوب صافيه ومخلصه عند كل عاقل، وأجهر بصوتي وأقـول 
  .)2("وأشهد أن محمداً رسول اهللا

في المدن التي كانت تسـقط   وقد استمر الجدل الفكري بين مسلمي ويهود األندلس حتى  
  .)3(في يد النصارى األسبان

واستخدم اليهود قدراتهم على المجادالت الفكرية والدينية التي تطورت في ظـل الحكـم     
اإلسالمي لألندلس في مجادلة النصارى بعد سقوط المدن األندلسية في أيدي األسبان، إذ خاضوا 

ا من المدن األسبانية مجادالت ساخنة ذاعت مع علماء النصارى في طرطوشة وبرشلونة وغيره
  .)4(شهرتها

  
  الفلسفة: ثالثاً

لم يعرف عن اليهود عبر تاريخهم الطويل اهتمام يستحق الذكر في مجال الفلسفة، اللهم 
في اإلسكندرية محاوالً أن يحمي المعتقدات اليهودية من ) م50-م.ق25(إال ما كتبه فيلو اليهودي 

  .)5(وثنية التي كانت اإلسكندرية مركزهاالثقافة اليونانية ال
العبرانيـون  : "يؤكد ذلك ابن العبري صاحب االطالع الواسع على الفكر الفلسفي بقولـه 

، ويؤكـده  )6("لمفارزتهم باقي األمم، حرموا تعلم الحكمة، مقتصرين على الشرائع وسير األنبياء
م الفلسـفة، وإنمـا كانـت عنـايتهم     وأما بنو إسرائيل فلم يشهروا بعلو: "صاعد األندلسي بقوله

أي فـي   -لم يوجد في كتـبهم : "ويشهد على ذلك المستشرق اليهودي مونك فيقول. )7("بالشريعة
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أي أثر لهذه التأمالت الميتافيزيقية التي نجدها لدى الهنود أو اليونان، ولم تكن لهم  -كتب اليهود
  .)1("فلسفة بالمعنى الذي نطلقه على هذه الكلمة

سفة اليهودية ظهرت للوجود بصورة واضحة أثناء العصر الوسيط، أي فـي ظـل   فالفل
  .)2(الحكم اإلسالمي، حيث شعر اليهود ألول مرة في تاريخهم باألمن والطمأنينة

وأول شخصية بارزة مشهورة تمثل الفلسفة بين اليهود األندلسـيين هـو سـليمان بـن     
لنحو والفلسفة وشرح الكتاب المقـدس؛ أمـا   جابيرول، الذي اشتهر بنشاطه الفكري في الشعر وا

، وهو عبارة عن محاولة فلسفية بين أستاذ وتلميذ، "ينبوع الحياة"عمله الفلسفي الكبير فهو كتاب 
وقد اشتق اسم الكتاب من أنه يرى أن المادة والصورة أساس الوجود، ومصدر الحياة فـي كـل   

يتكون من اإلله والعالم الروحي والعالم  ؛ ويتلخص مضمون الكتاب في أن العالم)3(شيئ مخلوق
المادي، أما اإلنسان فيتكون من العالم الروحي والمادي، فجسمه من العـالم المـادي، وروحـه    
وإدراكه من العالم الروحي، فهو إذا عالم صغير؛ وهو يرجع الفضائل والرذائل إلـى الحـواس   

، المولـود بقرطبـة سـنة    )5(، وقد تأثر في كتابـه بفلسـفة ابـن مسـرة األندلسـي     )4(الخمس
الثـاني عشـر   /، وتُرجم الكتاب إلى الالتينية في القرن السـادس الهجـري  )6()م883=هـ269(

  .)7(الميالدي، والى العبرية في القرن التالي
الحادي عشر الميالدي يحيى بـن  /ومن الفالسفة المشهورين في القرن الخامس الهجري

الهداية إلـى  "وكتابه الرئيس في الفلسفة كان بعنوان يوسف بن باقودا، الذي عاش في سرقسطة، 
، وقد عرض يحيى في مقدمته لكتابه إلى السبب الذي دعاه إلى كتابته، وهـو أن  "فرائض القلوب

القرن الذي كان يعيش فيه نسي الحياة الباطنية، وبين أن العامة قـد انكفـأوا علـى العبـادات     
كانت بعيدة عن التعقل وحضور القلب، فانعدم التأمـل  والطقوس، فأدوها مجرد حركات فقط، إذ 

والنظر؛ وأن الخواص قد تحجرت قلوبهم بظواهر الشريعة التلمودية، ونسوا العنصر األساسـي  
للدين، ولذلك كتب هو كتابه شفاء للناس من هذه النكبات، وليقدم لهم عقائد تقودهم إلـى حيـاة   

  .)8(روحية حقة
                                                           

ا5Kw²8qر�²�KL ،/Mة   (Lg²8q</،  |ا.�K=ر، HL=8 H1J، وا.�J ،HK>oN@=س ا50b، ا.N²wE ا.<²I`دي وE²s1E.=o hN>~�²y/ ا     )1(
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وأسلوبه في : "، ثم يعلق عليها بقوله)1(اتحة كتاب ابن باقوداويذكر بالنثيا مقتطفات من ف
الكتاب، كما هو ظاهر، شديد الشبه بأساليب المسلمين، مما حدا بسالومون يهـودا وجولدتسـيهر   
إلى مقابلته ببعض ما كتب المسلمون في هذا الباب، فَتَبين لألول منهما أن يحيى ينقل في بعض 

" الحكمة في مخلوقـات اهللا "بعض كتب الغزالي، وأورد فقرات من كتاب  األحيان نقالً حرفياً عن
، وقد ذكر بأن كتاب ابن بـاقودا  )2(" "الهداية"ألبي حامد، وقابلها بما يشبهها من كالم يحيى في 

  .)3(هذا أول كتاب في الفلسفة األخالقية
ديـد مـن األفكـار    فهو لم يستعر فقط الع: "ويعلِّق آشتور على كتابات ابن باقودا بالقول

صلى اهللا عليه [والمفاهيم من األدب العربي، ويستشهد بالكثير من المقوالت المنسوبة إلى محمد 
ورجاالت اإلسالم، وحتى آيات من القرآن، بل إن اآلراء نفسها التي ذكرهـا، لـم تكـن    ] وسلم

  .)4("متناسقة مع العقائد اليهودية الرسمية
نقل الفكر، بل وصل إلى درجة أخطر، جعلـت الفقيـه   ويبدو أن األمر لم يتوقف على 

يجب أن ال يباع من اليهود وال من النصارى كتاب "األندلسي ابن عبدون يسارع إلى اإلفتاء بأنه 
علم، إال ما كان من شريعتهم، فإنهم يترجمون كتب العلوم، وينسبونها إلى أهلهـم، وأسـاقفتهم،   

  .)5(وهي من تواليف المسلمين
الثاني عشر الميالدي بين المسـلمين فلسـفة عرفـت    /قرن السادس الهجرينشأت في ال

بالفلسفة اإللهية، وأخذت هذه الفلسفة الجديدة تحارب الفلسفة الكالمية؛ وقد عبر عن هذه الفلسـفة  
، ووصلت أفكاره إلى األندلس، فتصـدى لهـا   "تهافت الفالسفة"الجديدة اإلمام الغزالي في كتابه 

، وقد )م1198-1126=هـ595-520(ين، ومنهم أبو الوليد محمد بن رشد بعض فالسفة المسلم
  .)6(انعكس هذا الجدل الفكري على يهود األندلس، فقلدوا فالسفة المسلمين حتى في خالفاتهم

مـن أشـهر فالسـفة    ) م1148-1085=هـ543-478(وكان يهودا هاليفي أو الالوي 
ه للفالسفة، ولهذه الغاية ألف يهودا كتابه المسمى اليهود في األندلس الذين قلدوا الغزالي في تصدي

، كتبه بالعربية، وترجمه يهودا بن تبون أخيراً إلـى  "كتاب الحجة والدليل في نصرة الدين الذليل"

                                                           
  .y ،=>�K.=o494-496=ر�M ا.NwE اHs.5?O، ص )1(
)2( ،HLg8qا NwE.ا �Mر=y ،=>�K.=o 496ص.  
  . 34ا.HKEe، ا.n8`0/ ا.Es1E1. /M5-K/ ا.<I`دM/، ص )3(
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اللغة العبرية؛ وقد دافع يهودا في كتابه هذا عن الدين والتعـاليم اليهوديـة، وهـاجم الفالسـفة،     
  .)1(رادوا أن يؤيدوا الدين بالفلسفةوانتقدهم انتقاداً مراً ألنهم أ

ونشأ عن هذا أن قام كثير من فالسفة اليهود يدافعون عن الفلسفة، مثلمـا حـدث عنـد    
-1110=هـ576-504(المسلمين؛ وكان أشهر الفالسفة اليهود في هذا المجال إبراهيم بن داود 

رد فيـه علـى يهـودا     ،"العقيدة الرفيعة"المولود في طليطلة، وقد ألف في ذلك كتاب ) م1180
واسـتخدم  . )2(الالوي، وبين أن الفلسفة ال تتعارض مع الدين، وأن التوراة تشتمل على كل شيئ

ابن داود في كتابه الحجج نفسها التي استخدمها كل من الفارابي وابن سـينا فـي الـرد علـى     
ـ 795(، وقد كتب إبراهيم بن داود كتابه باللغة العربية، وفي سنة)3(الغزالي قـام  ) م1392=هـ

  .)4(صاموئيل موتوت بترجمته إلى العبرية
أشهر فيلسوف يهودي عرفته ) م1204-1135=هـ601-530(وكان موسى بن ميمون 

ذروة التفكير اليهودي الفلسفي الذي تأثر بالفكر اإلسالمي " داللة الحائرين"األندلس، ويمثل كتابه 
اليهودية من الهوت وفلسفه، ولقد حاول ابن  وهو يعد بحق جماع ما في. ")5(في القرون الوسطى

، وقـد كُتـب   )6("ابن ميمون أن يوفق فيه بين العقل والدين، كما فعل ابن رشد وابن حزم بعـده 
  .)7(الكتاب باللغة العربية، ثم تُرجم إلى العبرية والالتينية، والى لغات أوربية أخرى كثيرة

  
  التاريخ والجغرافيا: رابعاً

األندلس لم يهتموا بكتابة التاريخ، فعلى مدى القرون الثمانية التـي   من المالحظ أن يهود  
عاشوها تحت حكم المسلمين في األندلس لم يبرز منهم في هذا المجال إال مـؤرخ واحـد هـو    

؛ وفي الكتاب التاريخي الوحيد الـذي كتبـه   )م1180-1110=هـ576-504(إبراهيم بن داود 
يتناول ابن داود التاريخ األندلسي، بل ركز علـى تـاريخ    ، لم"التصوف"بمعنى " هكباالّ"بعنوان 

كتابة التلمود، وكيف انتقلت السلطة الروحية ليهود من المشرق إلى المغرب، وقد عـرض فـي   
  .)8(كتابه روايات تتعلق بالحياة االجتماعية ليهود األندلس
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هتمـام بـين   وبالرغم من عدم وجود مؤلفات تاريخية لليهود إال أن هناك ما يدل على ا  
يهود األندلس بقراءة التاريخ ومعرفته، إذ ذكر ابن أبي أصيبعة حينما ترجم لحسداي بن شبروط، 
بأنه أول من فتح ليهود األندلس باب علمهم في الفقه والتاريخ بعد أن كانوا يستشيرون في هـذه  

  .)1(المسائل المدرسة اليهودية في بغداد
ود باطالعه الواسع على التاريخ اليهودي، ويظهر كما أشتهر دوناش ابن لبراط بين اليه

لموسى بن يعقوب بن عزرا اهتماماً كبيراً منه بالتاريخ إذ يحتـوي  " المحاضرة والمذاكرة"كتاب 
  .)2(على معلومات تاريخية كثيرة

وعلى طريقة الرحالة والجغرافيين المسلمين قام أفراد من يهود األندلس بـرحالت إلـى   
كتباً عن رحالتهم، دونوا فيها كثيراً من المعلومات التاريخيـة والجغرافيـة    دول عديدة، وألفوا

  .المهمة
ومن أوائل الرحالة اليهود إبراهيم بن يعقوب اإلسرائيلي الطرطوشي الذي عـاش فـي   

العاشر الميالدي، وكان تاجراً للعبيد تجـول فـي جنـوب ألمانيـا سـنة      /القرن الرابع الهجري
وترك إبراهيم رحلة مدونة تُعد اليـوم فـي حكـم    . مبراطور أوتو، وقابل اإل)م965=هـ335(

. المفقود، وقد أمكن التعرف عليها من خالل النقول الكثيرة منها عند كلٍّ من البكري والقزوينـي 
ورحلته تحتوي على معلومات شيقة ومفصلة عن إمارات الصقالبة في أوروبا الوسطى، كبلغاريا 

اصيل واسعة عن بعض المدن الساحلية أو القريبة من الساحل بفرنسا وبولندا والتشيك، وأورد تف
  . )3(وهولندا وألمانيا

بل كان من المحبين القتناء الكتب، كما كان شخصاً مثقفاً ... لم يكن تاجراً فحسب"والطرطوشي 
  .)4("دقيق المالحظة

، )م1190=هـ586(ومن الذين كتبوا في هذا المجال أيضاً بنيامين التطيلي المتوفى سنة   
، ويعد كتابه هذا مرجعاً مهماً في تاريخ اليهود "الرحالت"أي " همساعوث"الذي ألف كتاباً بعنوان 

وأحوالهم وجغرافية البالد التي كانوا يعيشون فيها في عصره، فقد كتب بالتفصيل عن رحالتـه  
بـرص وسـوريا   في الشمال األسباني، وجنوب فرنسا وإيطاليا وتركيا وجزائر بحـر أيجـه وق  

وفلسطين والعراق واليمن وصقلية، ووصف مدنها الرئيسة، وأسماء اليهود البارزين فـي كـل   
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مدينة؛ فنجد مثالً أنه أفرد جزءاً كبيراً لوصف روما واإلسكندرية، وأشار إلى المعاملـة الطيبـة   
ي لـم يزرهـا،   التي كان يلقاها اليهود تحت ظل الخالفة اإلسالمية، كما كتب أيضاً عن البالد الت

؛ وقام عزرا حداد بترجمة الكتاب إلى اللغة )1(ولكنه سمع عنها مثل الهند وسيالن وبولندا وروسيا
؛ وقـد تـأثر   )2()م1945=هـ1346(العربية، عن األصل العبري، وتمت طباعته في بغداد سنة 

  .)3(بنيامين التطيلي في كتابه هذا بطريقة الرحالة المسلمين وأساليبهم

  الطب :خامساً
اهتم يهود األندلس بتعلم الطب، وعدوه وسيلةً للكسبِ وللحصول على مناصـب رفيعـة     

؛ وقد تعلم معظم األطباء اليهود األندلسيين في المعاهد اإلسالمية، )4(لدى حكام األندلس وأمرائها
ر ذلك مـن  يظه. على أيدي األطباء المسلمين الذين تفَوقوا في هذا المجال، وأكثروا فيه التأليف

  ".عيون األنباء"خالل قائمة تراجم األطباء األندلسيين التي أوردها ابن أبي أصيبعة في 
ومن أطباء اليهود في األندلس يحيى بن إسحاق الذي استوزره عبد الـرحمن الناصـر،     

وإسحاق بن قسطار . )5(وذكر له ابن أبي أصيبعة كتاباً في الطب دون إشارة إلى اسمه أو محتواه
؛ وابن بكالرش الذي خدم بطبه أمراء بني هود )6(لذي خدم مجاهد العامري مؤسس إمارة دانيةا

في األدوية المفردة، وأهداه إلى المستعين باهللا أبي جعفـر  " المجدولة"في األندلس، فقد َألف كتاب 
ذي  ؛ وأبو الفضل بن حسداي، الذي يـروي الشـنتريني أن  )7(بن أحمد بن المؤتمن باهللا بن هود

، "الـدياخيلون "الوزارتين أبو عامر بن الفرنج أرسل إليه أبياتاً من الشعر يطلب منه دواء يدعى 
  : فرد عليه أبو الفضل بأبيات شعرية يقول فيها

ــونِ   ــتَّى الفن ــد ش ــي المج   ف
  

ــاليمين    ــذاً بــ ــا آخــ   يــ
ــاذينِ     ب والقرابـــــــــ

  
  ســلِّم العلمــي فــي الـــط     

  الخُـــــراج بـــــالتليينِ   
  

  أن يـــــداوى ال ينبغـــــي  
ــكينِ    ــالط بالتســـ   أخـــ

  
ـ    ــ ــوم ردع الـ ــى يقـ   حتـ

ــونِ    ــى الزرجـ ــزى إلـ   يعـ
  

  وقــــد بعثــــتُ شــــراباً  
                                                             

)1( DUBNOV, HISTORY OF THE JEWS, VOL.2, P.756-757;  
  .J81-82@5 ا.R0<5، ا.<I`د ;H اm.5?O، ص

N²²²tKM :      /²²²0�Ny ،\>L=²²²>Ko /²²²1bر ،S²²²?`M \²²²o \>L=²²²>Ko ،H²²²1>�7.5²²²اد،  : اb راQ²²²J)  ط ،/>}N²²²�.²²²/ اn@�0.5²²²اد، ا�o1 ،
  .28-25، ص)م1945=هـ1364

)2( NtKM : ،\>L=>Ko /1bر ،H1>�7.ف"اg�.ا /eE�."  
)3( NtKM :ج، ا.-5س، صN;135.  
)4( NtKM : \oء، صا=@?Oن ا`>J ،/n@>أ� Ho؛498-488أ  

NEHMAN,THE JEWS IN SPAIN, VOL.2, P.108.   
  . 489-488اo\ أHo أ�<@J ،/n<`ن اO?@=ء، ص )5(
  .498ن، ص.م )6(
  .501ن، ص.م )7(
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  )1(شـــــرابِ االفســـــنتينِ
  

  يغنـــي إذا ذقتـــه عـــن    
والطبيب اليهودي إسماعيل بن يونس الذي كان بصيراً بالفراسة محسناً لها، وهـو مـن       
، اللـذان  )4(، وأبو الحسن ماير بن قمنال)3(م اإلشبيلي؛ وأبو أيوب سليمان بن المعل)2(أهل المرية

كانا طبيبين لبعض حكام المرابطين؛ وإلياس بن المدور الرندي الذي عاش في القـرن السـادس   
، الذي تكلَّم فيه عن "التلخيص"؛ ومروان بن جناح صاحب كتاب )5(الثاني عشر الميالدي/الهجري

؛ ومنجم بن الفوال الذي )6(كاييل المستخدمة في صناعتهاعن األدوية، وحدد مقادير األوزان والم
؛ ويحيى بـن  )7("من سكان سرقسطة، وكان متقدماً في صناعة الطب: "قال عنه ابن أبي أصيبعة

الرابـع عشـر   /الصائغ الذي كان طبيباً خاصاً لبني األحمر في أواخر القرن الثـامن الهجـري  
ان طبيباً في بالط محمد الخامس النصري، والذي أثارت ؛ وأبراهام بن الثرثار الذي ك)8(الميالدي

قمع اليهـود  "أثارت شهرته حسد الطبيب الغرناطي محمد اللحمي الشقوري، فوضع كتاباً بعنوان 
ـ 760(، وعندما خُلع محمد الخامس، وانتقل إلى المغرب عام "عن تعدي الحدود ، )م1359=هـ

المغرب، واتصل بسلطانه المخلوع، ثـم عـاد   لجأ ابن الثرثار إلى قشتالة، ومن هناك انتقل إلى 
  .)9(معه إلى غرناطة

وأشهر عالمٍ يهودي كتب في الطب، واشتهر به، وتأثر بأطباء المسلمين هو موسى بـن    
قـرأ  : "، يقول عنه القفطي)10(ميمون الذي تعلَّم الطب على أيدي المسلمين في األندلس والمغرب

يات وأخذ أشياء مـن المنطقيـات، وقـرأ هنـاك الطـب      علم األوائل باألندلس، وأحكم الرياض
، ومارسها في مصر، ووضع فيها مؤلفاته الطبيعة التي بلغت عشـراً، بـين مقالـة    )11("فأجاده

، والذي يسمى )13(، منها اختصار الكتب الستة عشر لجالينوس)12(ورسالة دونت جميعها بالعربية
وصنف مختصراً لواحد وعشرين كتابـاً  : "بقوله، الذي تحدث عنه القفطي )14("المختصر"كتاب 

                                                           
  .487، ص1، م3ا.�HKMN7K، ا.N>]Fة، ق )1(
�ـ )2( ،Hs.5?Oم اQb \oا C�=8ر ،Hs.5?Oم اQb \o114، ص1ا.  
)3( HAIM BEINART, SEVILLE, ENCYCLOPEDIA JUDAICA ,VOL.14.   
)4(  ،QMQn.5 ا@J ،H?ه`اOن"ا=LQ} \oان ا`Mد �L=ه U1J"   ،5²M5رL H²; />Lg8qي .51را8=ت اND0.5 اIn0.1/ اRL ،
  .77، ص)5L ،1974-1975ر5M، 18م(
�0/ ر{336X، ص1اn8 \o<5 اHs.5?O، ا.N�0ب ;U1b H ا.�Nب، �ـ )5(Ny ،) : ²-?(.ا.�<�²، م   ؛ ا r²E? ،يN²-03 ،

  .528ص
  .498اo\ أHo أ�<@J ،/n<`ن اO?@=ء، ص )6(
  .J498<`ن اO?@=ء، ص )7(
�ـ )8( ،N@n.51ون، ا] \o179-178، ص4ا.  
�ـ )9( ،/W=?N� أ[@=ر H; /W=bqا.�6<�، ا \o53، 42، ص2ا.  
  .142و.sKE`ن، L \o U8`L<0`ن، ص )10(
  .209ا.-H�E، أ[@=ر ا.01n=ء، ص )11(
  .143ن، ص.م )12(
أ²²01J 5²²b=ء اV²²MN�q ا.²²T=J \MF²²`ا ;H²² ا.-N²²ن ا.�H?=²² ا.g>²²0دي، وه²²` أNI²²T أW@²²=ء ا.X.=²²n ا.-XM5²² ؛         : �K>.=²²`س )13(

  . 144و.sKE`ن، L \o U8`L<0`ن، ص
  .144ن، ص.م )14(
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ومقالة في البواسير وعالجهـا، ومقالـة فـي     )1("من كتب جالينوس، فجاء في غاية االختصار
  .)2(السموم والتحرز من األدوية القَتاَّلة

شـرح أسـماء   "، وكتاب )3(ومقالة في تدبير الصحة ألفها للملك األفضل بن صالح الدين األيوبي
قصدي في هذا : "وقال في مقدمته. ح فيه أسماء العقاقير المستعملة في صناعة الطبشر" العقار

الكتاب شرح أسماء العقاقير الموجودة في َأزماننا، المعروفة عندنا، المستعملة في صناعة الطِّب 
  .)4("في هذه الكتب الموجودة لدينا

قـانون طبـي،    1500على وتشمل " فصول موسى"أما أكبر رسائله الطِّبية شهرةً فهي   
 جالينوس وغيره من أطباء اإلغريق، وله عليها تعليقات ونقد، وقد ذَكَر نَّفاتصاستخلصت من م

  .)5(وقد تُرجمت إلى العبرية والالتينية. فيها من أطباء المسلمين ابن زهر وابن رضوان
مـوا بـأخالق مهنـتهم،    والجدير بالذَّكر أن بعضاً من َأطباء اليهود في األندلس لم يلتز  

وكان أحد ضحايا هـذا النـوع مـن    . )6(وتعمدوا في تسميمِ وقتل بعض مرضاهم من المسلمين
األطباء اليهود أبو سعيد بن لب الذي قدم له طبيب يهودي دجاجة اقتصر على ماء الـورد فـي   

فتسـبب فـي    إنضاجها، بعد أن أوهمه أن عملها على تلك الصفة مما ينعش قوتـه وينهضـها،  
، فَـدس  )8(وكذلك موسى بن مفروح الذي حاول أن يستقلَّ بغرناطة عن دولة المرابِطين. )7(موته

  .)9(إليه يهودي ينتحل الطب، سقاه يوم أربعاء، ودفن يوم جمعه
وقد أثَّرت مثل هذه التجاوزات على سمعة األطباء اليهود لدى مسلمي األنـدلس، وقـام     

فإنَّهم ال يرون نصيحةَ مسـلَمٍ، إالَّ أن  : "وها هو ابن عبدون يقول. سلمين منهمالفقهاء بتحذير الم
   )10(!يطببوا أهل ملَّتهم، ومن ال يرى نصيحةَ مسلمٍ، كيف يوثق على المهج؟

وتكشف إحدى الرسائل التي بعث بها المجمع اليهودي العالمي في اآلستانة إلـى يهـود     
م، عن أن استغالل اليهود لمهنـة  1984كانون الثاني سنة -13في أسبانيا النصرانية، والمؤرخة 

                                                           
  .329ا.-y ،H�E=ر�M ا.0we=ء، ص  )1(
  ؛ 150و.sKE`ن، L \o U8`L<0`ن، ص )2(

LAZARUS GRUHUT, MOSES B. MAIMON, THE JEWISH ENCYCLOUPEDIA , 
VOL 9,P.82.   

)3( NtKM:0`ن، ص>L \o U8`L ،ن`sKE.؛150-146و  
LAZARUS GRUHUT, MOSES B. MAIMON, THE JEWISH ENCYCLOPEDIA, 

VOL.9, P.73-74.   
)4(     m²²=آL /²²n�اJ \²²o@5²² ا� اN²²8qا�<H1 ا.-H²²@WN، أN²²0J `²²oان N²²T ،U²²8`Lح أ0²²8=ء ا.n-²²=ر، ?�N²² وr>e²²Dy وNLا
=L ،ه`فNM) ،UK�0.7@/ اwL ،5اد�o19403، ص)م.  
  ؛ 143و.sKE`ن، L \o U8`L<0`ن، ص )5(

LAZARUS GRUHUT ,THE JEWISH ENCYCLOPEDIA ,VOL.9,P.82.  
)6( NtKM:ج ،N@n.51ون، ا] \o179-178، ص4ا.  
�ZK/ ا.aN=، ص )7( ،HW=?N�.ا X�=J \o129-128ا.  
  .77-76، ص4اFJ \oاري، ا.@<=ن ا.N�0ب، ج )8(
  .77-76ن، ص.م )9(
  .57اJ \o@5ون، ر8=./ اJ \o@5ون ;H ا.se@/ وا.-:=ء، ص )10(
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الطب في قتل أعدائهم لم يكن تصرفاً فردياً، وإنما بتوجيه من قادتهم وأحبارهم، فقد جـاء فـي   
أيها األخوة األعزاء بموسى، تلقينا كتابكم وفيه تطلعون على ما تقاسونه مـن الهمـوم   : "الرسالة

:... والربـانيين ] الحكام[خبر شديد الوطأة علينا، وإليكم رأي المرازبة والباليا، فكان وقع هذا ال
بمقتضى قولكم إنهم يعتدون على حياتكم، فاجعلوا أوالدكم أطباء وصيادلة ليعـدموا المسـيحيين   

  .)1("حياتهم
وقد عانى النصارى األسبان في المدن األندلسية المحتلة من أخالقيات بعـض األطبـاء   

فأصدرت الكنيسة تشـريعاً يحـرم علـى    . نهم ال يتورعون من قتل مرضاهماليهود، ووجدوا أ
  .)2(النصارى التداوي عند األطباء اليهود

  
  الفلك والرياضيات:سادساً

   امِ أعيادهم، لكنالتقويم السنوي، وتحديد أي به في معرفة بعلم الفلك لالستعانة اهتم اليهود
تحسن إالَّ عندما عاشوا في دولة اإلسالم، حيـث تمكَّنـوا فـي    معرِفتهم فيه ظلَّت محدودةً، ولم ت

الشرق اإلسالمي من كتابة مقاالت بسيطة عن طول السنة الشمسية والقمريـة، وعـن النجـوم    
  .)3(واألبراج واالسطرالبِ والرياح

وفي األندلس نبغَ عدد من اليهود في الفلك والرياضيات، وذلك بسبب وجـود األسـاتذة     
ن الكبار الذين تتلمذ اليهود وغيرهم على أيديهم، أمثال مسلمة بـن أحمـد المجريطـي    المسلمي

إمام الرياضيات في األندلس، وأعلم من كان قبله بعلم الفلـك  ) "م1007=هـ398(المتوفى عام 
؛ وأصبغ به السمح الذي يرع في النجوم والهندسة، وأبو القاسم الصفَّار أستاذ )4("وحركات النجوم

-350(ضيات في قرطبة، وابن زيد القرطبـي مـنجم الخليفـة المستنصـر بـاهللا      أستاذ الريا
، وإبـراهيم بـن   )5("تفضيل األزمان ومصالح األبدان"، وصاحب كتاب )م976-961=هـ366

إنـه  : "، الذي قال عنه القفطي)م1087=هـ480(يحيى النقَّاش المعروف بالزرقبال المتوفى عام 
  .)6("اكبِ وهيئة األفالكأبصر أهُل زمانه بأرصاد الكو

                                                           
  .42-41ا.6`ري، �LاNLة ا.<I`د U1J ا.e>s0</، ص )1(
)2( NEHMAN ,THE JEWS IN SPAIN ,VOL.2, P.110.   
)3( WAXMAN ,A AHISTORY OF JEWISH LITERATURE (N,Y. BLOCH 

PUPLISHING COMPANY ,1938 ) ,VOL.1 ,P.444,447;  
 NEHMAN ,THE JEWS IN SPAIN ,VOL.2 ,P.103-104.  

)4(   
  .128، ص2ا.N-0ي، ?rE ا.�<�، م )5(
  .143ا.-y ،H�E=ر�M ا.0we=ء، ص )6(
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، الذي كان قاضياً لليهـود  "حنان"ومن مشاهير وأوائل اليهود في األندلس في علم الفلك   
وأبو الفضل حسداي بـن  . )1(، وصاحب كتابٍ مطول في الفلك)م970=هـ360(في قرطبة سنة 

وعلـم  برع فـي علـمِ العـدد والهندسـة     : "يوسف بن حسداي الذي يقول فيه ابن أبي أصيبعة
، الذي دون مؤلفاته )م1136=هـ531: ت(وأبراهام بن يحيى . ، دون أنه يذكر مؤلفاته)2("النجوم

  -:باللغة العبرية، وهذه المؤلفات هي
  .مقاالت في الهندسة -1
  .كتاب في النجوم -2 
  .دائرة معارف في الهندسة والحساب والفلك والموسيقى -3
4- مس3(، ألنه تبع فيها الفلكي المسلم البتاني"جداول البتَّاني"ى كتاب في الجداول الفلكية ي( .  

يعد أهم كتبه، وهو أول كتابٍ فلك " شكل األرض"والبن يحيى كتاب في الفلك هو كتاب 
  .)4(يكتب باللغة العبرية

، فقد َألَّف في الفلك والتنجيم كتباً )م1167-1093=هـ563-486(أما أبراهام بن عزرا   
  -:نها عدة م

  .كتاب عن االسطرالب يسمى آلة النحاس -1
  .على جداول الخوارزمي الفلكية" البتاني"ترجمة للفلكي المسلم  -2
كتاب الوالدة، وكتاب القسمة والنَّصيب يبين فيه الحوادث التي تحـدث لإلنسـان بواسـطة     -3

  .)5(النٌّجوم
ـ 462-415( وإسحاق بن باروخ البالية الذي عمل فلكياً لدى المعتضد ، )6()م1069-1024=هـ
فـي التقـويم   " الدورات"وكان حساب : "ويتحدث آشتور عن علم الفلك عند يهود األندلس فيقول

اليهودي قد حدده حسن بن مارحسن، وهو فلكي يهودي من قرطبة، وقد قام به بالتوافق مع نظام 
لميالدي كـان ثَّمـة عـدد ال    وفي منتصف القرن الحادي عشر ا. الفلكي العربي الشهير البتاني

يستهان به من مفكري اليهود في األندلس فلكيين، وقد اعتمدوا جميعاً على جـداول ودراسـات   
  .)7("المسلمين

أما في مجال الرياضيات فقد ظلَّت معرفة اليهود فيها محدودة، تقتصـر علـى بعـض    
حكم المسلمين وخصوصاً فـي  المحاوالت التي تخدم قضاياهم الدينية، إلى أن عاش اليهود تحت 

                                                           
)1( NAXMAN ,A HISTORY OF JEWISH LITERATURE ,VOL.1 ,P.448.   
  .499اo\ أHo أ�<@J ،/n<`ن اO?@=ء، ص )2(
)3( ; HoNn.ا N~O5اوي، اKدي، صه`I>.ا NwE.ا H172 ؛NEHMAN ,THE JEWS ,VOL.2 ,P.103.   
  .172ن ص.م )4(
   .NEHMAN.THE JEWS ,VOL.2 ,P.103:؛ NtKM 173ن ص.م )5(
)6( HAIM BEINART ,SEVILLE ,ENCYCLOPEDIA JUDAICA ,VOL.14 ,P.1201.   
)7( ASHTOR, THE JEWS, VOL.3, P.7.  
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األندلس، وتوفرت لهم البيئة العلمية واألساتذة الكبار، فتعلَّموا وبرز فيها عدد منهم أمثال إبراهيم 
بن يحيى الذي ألَّف كتاباً في المساحات والمقاييس، كانت لـه أهميـة كبيـرة فترجمـه عـالم      

. )1(الثاني عشر المـيالدي /س الهجريالرياضيات أفالطون التيفولي إلى الالتينية في القرن الساد
وأبراهام بن عزرا الذي ألَّف في الرياضيات كتباً عديدة أهمها كتاب في خواص األعداد العشرة 

كتاب القـوافي  "والسموءل المغربي األندلسي الذي ألَّف . )2(األولى وكتاب في المقاييس الهندسية
، وكتـاب  )3("المثلث القـائم الزاويـة  "اب ، وكت"إعجاز المهندسين"، وكتاب "في الحساب الهندي

هذا الكتاب الذي جمعنا فيه أصول صـناعة الجبـر   : "الذي يقول في مقدمته " الباهر في الجبر"
والمقابلة، وبرهنا منها على ما لم نجد أحداً برهن عليه، وكملنا بما أودعناه من األعماِل المبتكرة 

وعلَّلْنا فيه ما زعم فيتـاغورس أنـه   . هذه الصناعةواألشكال المبتدعة، ما كان في أيدي الناس 
  .)4("أدركه بطريق الوحي
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  :الخاتمة ونتائج البحث

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، وفي ما يأتي بيان ألهمها   
يالد، وقد نُقلوا إليها كان أول استقرار لليهود في شبه الجزيرة األيبيرية في القرن السادس قبل الم �

  . أسرى مع ملكها إشبان بعد أن شارك مع نبوخذنصر في فتح القدس
عاش اليهود في أسبانيا تحت حكم العديد من األقوام، وكانوا في معظم األوقات مكروهين، بسبب  �

شـد  وكـان األ . تكبرهم على األمم األخرى، واستحالل أكل أموالهم بالباطل، واستهزائهم بمعتقداتهم
قسوة على اليهود هم القوط الكاثوليك، إذ استعملوا طرقاً عدة إلجبارهم على التّنصر، وعندما فشلوا 

  .حولوهم جميعاً إلى عبيد لهم
  .كان الفتح اإلسالمي لألندلس مخلِّصاً لليهود، ومنقذاً لهم من العبودية واالنقراض �
وكان تواجدهم كبيراً وملفتاً للنظر في بعض المدن تواجد اليهود في معظم مناطق ومدن األندلس،  �

  . كأليسانة وطركونة وبيانة
، بعـد أن حـرمهم   -داخل أسوارها-سمح المسلمون لليهود بالسكن في قصبات المدن األندلسية  �

وساووهم بأبناء القبائل العربية المسلمين عندما جعلوا لهم أحياء خاصة بهم في مدن . القوط من ذلك
ولم يجبروهم على العيش داخلها، بل أتاحوا لهم متى شـاءوا أن يقيمـوا بـين ظهرانـي      األندلس،

  .المسلمين، مجاورين لهم في مساكنهم
�    عي األسبان، ولم يكـن لليهـودلم يحدث أي تنسيق بين المسلمين واليهود لفـتح األندلس كما يد

ا أكثر من المشاركة في حراسة بعـض  دور يذكر في عمليات الفتح كما يدعي اليهود، فهم لم يفعلو
المدن المفتوحة، وكانوا تحت إمرة المسلمين، وحتى هذه المهمة كـانوا يفشـلون فـي أدائهـا، إذا     
تعرضت المدينة التي يشاركون في حراستها لهجوم أو تمرد مـن النصـارى، إذ كـانوا يهربـون     

  .دث في إشبيليةويتركون الجنود المسلمين يواجهون المتمردين وحدهم، مثلما ح
شهدت العهود التي التزم فيها الحكام بالمنهج اإلسالمي في التعامل مع اليهود، والتزم فيها اليهود  �

وقد . بشروط عقد الذمة هدوءاً وعالقات طبيعية بين اليهود والسلطة، وبين المسلمين واليهود عموماً
المي لألندلس، حيث حصل اليهود علـى  ظهر ذلك واضحاً في القرون الثالثة األولى من الحكم اإلس

معاملة حسنة، ولم تحدث منهم تجاوزات تودي إلى ردود فعٍل عنيفة ضدهم، وقد حدث ذلك أيضـاً  
  .في عهد المرابطين، وفي سلطنة غرناطة، على مدى نحو قرنين ونصف من الحكم اإلسالمي لها

مل مع اليهود، فـقربوا عـدداً مـنهم،   خرج بعض حكام الطوائف عن المنهج اإلسالمي في التعا �
وسلموهم مناصب حكومية مهمة في دويالتهم، وصلت أحياناً إلى منصب رئاسـة الـوزارة مثلمـا    

  . حصل في غرناطة في عهد باديس
وتجاوز اليهود في عهد الطوائف حدودهم، ولم يلتزموا بشروط عقد الذمة، فتسلَّطوا علـى    

آمروا عليهم، وحتى على الحكام الذين قربوهم، وكانـت النتيجـة   المسلمين، وسخروا من دينهم، وت
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تعاسة على كل من المسلمين واليهود، حيث عانى المسلمون من ظلم وتسلّط اليهود مع أنهم يعيشون 
في دار اإلسالم، وتحت حكم المسلمين، وعانى الحكام من مؤامرات اليهود عليهم، وعـانى اليهـود   

  .ة ضدهم، أدت في غرناطة إلى تشردهم وقتِل عدد كبيرٍ منهمكذلك من ردود فعٍل عنيف
حاول اليهود في عهد الطوائف إقامة دولة يهودية في مدينة المرية، حيث اتفق الوزير اليهـودي   �

يوسف بن إسماعيل بن نغدله مع حاكم المرية ابن صمادح، على تسليمه غرناطة، مقابل تنازل ابـن  
نغدله، ليقيم فيها لليهود دولة، وعندما علم مسـلمو غرناطة بـذلك ثـاروا    صمادح عن المرية البن

  .على اليهود، وقتلوا ابن نغدله وكثيراً من أعوانه، وأفشلوا المحاولة
تعرض حكام الطوائف الذين قربوا اليهود ونصبوهم، وسلَّطوهم على رقاب المسـلمين النتقـاد    �

  .العلماء، ونقمة جماهير المسلمين
سمح المسلمون لليهود الذين حصلوا على مناصب مهمة في بعض العهود في األندلس، باإلفـادة   �

  . من مناصبهم في خدمة اليهود داخل وخارج األندلس
لم يقَدر يهود األندلس إحسان المسلمين إليهم، وكانوا يشاركون النصارى األسبان فـي التنكيـل    �

يدعمونهم بالمال في حربهم ضد مسلمي األندلس، ويشاركون في بمسلمي المدن األندلسية المحتلة، و
  .القتاِل معهم في بعض األحيان

أظهر يهود األندلس الطاعة والوالء للسلطة في زمن قوة المسلمين في القرون الثالثة األولى من  �
ت حكم المسلمين لألندلس، وعندما ضعفت السلطة في عهد الطوائف وفي العهود الالحقـة، وازداد 

قوة النصارى األسبان، كثرت مؤامرات اليهود على السلطة اإلسالمية، وزادت خياناتهم ونقضـهم  
  . لعهودهم، وتجاوزاتهم على اإلسالم والمسلمين

كان لمسلمي األندلس عالقات اجتماعية طبيعية باليهود، وقد أحسنوا إليهم وأنصفوهم بالرغم من  �
سلمين، وذلك ألن دينهم يأمرهم باإلحسان إلى اليهود عنـدما  علمهم بسوء طبائعهم، وشدة عدائهم للم

  .يكونوا تحت حكمهم، وفي ذمتهم
حدثت بعض العالقات الفردية المتجاوزة لحدود الشريعة بين مسلمين ويهود في األندلس، ولم يقع  �

ت في هذا النوع من العالقات إال مسلم منحرف من أصحاب اللهو والمجون، وكانت هـذه العالقـا  
  .النادرة والشاذة محل انتقاد عامة المسلمين ومثقفيهم وعلمائهم

، وكان حكـام األندلس هم الـذين يتولـون   "الناسي"كان لليهود في األندلس رئيساً للطائفة يسمى  �
تعيينه، وكان مسؤوالً أمامهم عن جمع الجزية من اليهود وتسليمها لهم، إضافة إلى تنظـيم شـؤون   

  .دارية والماليةالطائفة الدينة واإل
كان ليهود األندلس قضاتهم، ومحاكمهم الخاصة التي تفصل في خالفـاتهم، وضـرائب خاصـة     �

  .ينفقون منها على الشؤون العامة لطائفتهم، إضافة إلى تنظيمات إدارية ومالية أخرى
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 سمح ليهود األندلس بممارسة النشاطات االقتصادية كافة، بيـد أنهـم ركـزوا علـى التجـارة،      �
وخصوصاً تجارة العبيد، وحققوا من ورائها أرباحاً كبيرة، ولم يفلحوا إال في الصـناعات والمهـن   

  .الوضيعة التي زهد بها المسلمون
أثرت الثقافة اإلسالمية والفكر اإلسالمي تأثيراً كبيراً في ثقافة اليهود، وغيرت في فكرهم وأدبهم  �

  . اتهمولغتهم وتشريعاتهم، وحتى في طقوسهم وعباد
لم يكن علماء ومفكرو اليهود في األندلس أولو فكرٍ مبدعٍ وخالق كما يدعي اليهود، بـل كـانوا    �

  .مقلدين لعلماء ومفكري المسلمين، ومتأثرين بفكرهم إلى حد كبير
أسهم المثقفون اليهود في األندلس بنقل ثقافة وعلوم وفكر المسلمين إلى أوربا، فقانت على أساسها  �

  .العلمية األوربية الحديثة النهضة
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  :التوصيـات
  

لقد تبين للباحث من خالل دراسته لموضوع اليهود في الدولة العربية اإلسـالمية فـي     
األندلس أن هناك موضوعات جديرة بالبحث، وما تزال تخلو منها المكتبة العربية، وهي بحاجة 

  -:إلى اهتمام وجهود الباحثين، وهذه الموضوعات هي
راسة أوضاع اليهود والنصارى تحت حكم المسلمين في المغرب ومصر والعراق وبـالد  د -1

  .الشام، وخالل العهود اإلسالمية المختلفة
  . دراسة أوضاع المسلمين تحت حكم النصارى األسبان في المدن األندلسية المحتلة -2
  .دراسة أوضاع اليهود في أسبانيا النصرانية -3
  

هللا عز وجل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه، الـذي  وختاماً فإني أحمد ا    
شرح صدري للبحث في هذا الموضوع، ومنحني القدرة على خوض غماره، ويسر لي كلَّ مـا  
أعانني على إخراجه بهذه الصورة، وأسأله سبحانه أن يجعل كلَّ ما بذلته فيه جهاداً في سـبيله،  

  . أجده في ميزان حسناتي يوم القيامة
والفضل هللا وحده في كلِّ صوابٍ وتوفيق وخيرٍ جاء به البحـث، وأمـا الخطـأ        

والزلل والنسيان، فمن نفسي، ومن الشيطان، وأستغفر اهللا عنه وأتوب إليه، وأسأله سـبحانه أن  
  .يغفر لي ذنبي كلَّه، دقه وجله، عالنيته وسره

  .وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  .آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمينو

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

299

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  املصادر واملراجع
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  المصادر والمراجع

  
  القرآن الكريم: أوالً
  الكتاب المقدس: ثانياً

  ).م1882بيروت، طبع في مطبعة المرسلين اليسوعيين، (العهد العتيق، 
  المصادر العربية: ثالثاً

  ابن األبار،
  

  ).م1259=هـ658:ت(د بن عبد اهللا القضاعي، أبو عبد اهللا محم
مصـر،  (التكملة لكتاب الصلة، جزءان، عنـي بنشـره عـزت العطـار الحسـيني،       -1

  ).م1956، 1مطبعة السعادة، ط

القاهرة، الشركة العربية، للطباعة (حسين مؤنس، : الحلة السيراء، جزءان، تحقيق -2
  ).م1963، 1 والنشر،ط

  األبشيهي،
  

  ).م1446=هـ850: ت(مد بن أحمد أبي الفتح، شهاب الدين مح
القاهرة، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، (المستطرف في كل فن مستظرف، جزءان،  -3

  ).هـ1368
  ابن األحمر،

  
  ).م1404=هـ807: ت(إسماعيل بن يوسف بن محمد، 

  ).م1973الرباط، دار المنصور، (بيوتات فاس الكبرى،  -4
  اإلدريسي،

  
  ).م1164=هـ560: ت( محمد بن محمد الحمودي، أبو عبد اهللا

  ).م1989-هـ1409، 1بيروت، عالم الكتب، ط(نزهة المشتاق في اختراق اآلفاق،  -5
وصف أفريقيا الشمالية والصحراوية، مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق  -6

  ).م1957الجزائر، دار الكتاب، (هنري بيريس، : اآلفاق، تصحيح ونشر
  دم،ابن آ

  
  ).م818=هـ203: ت(يحيى القرشي، 

  ).هـ1347القاهرة، المطبعة السلفية، (كتاب الخراج،  -7
  ابن إسحاق،

  
  ).م769=هـ152: ت(محمد المطلبي، 

مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، وعبد الحفيظ شلبي، : ج، تحقيق4السيرة النبوية،  -8
اشتهر الكتاب ). م1955-هـ1375، 2القاهرة، مكتبة ومطبعة مصطفي البابي الحلبي، ط(

  .بسيرة ابن هشام
  اإلصطخري،

  
  ).في النصف األول من القرن الرابع الهجري: ت(أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي، 

  ).م1961=هـ1381مصر، (محمد جابر عبد العال، : المسالك والممالك، تحقيق -9
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  ابن أبي
  

: ت(ليفة بن يونس السعدي الجزري، أبو العباس أحمد بن القاسم بن خأصيبعة، 
  ).م1269=هـ668
بيروت، دار مكتبة (نزار رضا، : عيون األنباء في طبقات األطباء، شرح وتحقيق -10

  ).م1965الحياة، 
  ابن باقودا،

  
  ).الحادي عشر الميالدي/عاش في القرن الخامس الهجري(يحيى بن يوسف، 

من اصل نسخة أوكسفورد وباريس  الهداية إلى فرائض القلوب، اعتنى بطبعه -11
  ).م1912-م1907، 1ليدن، ط(إبراهيم سالم بنيامين، : وبترسبورج

  البخاري،
  

  ).م869=هـ256: ت(أبو عبد اله محمد بن أبي الحسن، 
بيروت، دار إحياء التراث العربي، (صحيح أبي عبد اهللا البخاري بشرح الكرماني،  -12

  ).ت.د
  ابن بسام

  
  ، المحتسب

بغداد، مطبعة (حسام الدين السامرائي، : هاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق وتعليقن -13
  ).م1968المعارف، 

  ابن بشكوال،
  

  ).م1182=هـ578: ت(خلف بن عبد الملك الخزرجي األنصاري، 
القاهرة، دار الكتاب المصري، بيروت، (إبراهيم األبياري، : الصلة، قسمان، تحقيق -14

  ).م1989-هـ1410، 1اني، طدار الكتاب اللبن
  البكري،

  
  ).م1094=هـ487: ت(أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز، 

قرطاج، بيت (أدريان فان ليوفن، وأندري فيري، : المسالك والممالك، تحقيق وتقديم -15
  ).ت.الحكمة، الدار العربية للكتاب، د

عبد الرحمن الحجي، : يق، تحق)الجزء الخاص باألندلس وأوربا(المسالك والممالك،  -16
  ).م1968، 1 بيروت، دار اإلرشاد، ط(

  البالذري،
  

  ).م892=هـ279: ت(أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر، 
صالح الدين المنجد، : م، نشره ووضع مالحقه وفهارسه1ق، في 3فتوح البلدان،  -17

  .)م1957القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، (
  ابن بلقين،

  
انتهى حكمه لغرناطة، سنة (اهللا بن باديس بن حبوس بن زيري، األمير عبد 

  ،)م1090=هـ483
مذكرات األمير عبد اهللا، آخر : ليفي بروفنسال، تحت عنوان.إ: التبيان، حققه ونشره -18

  ).م1955القاهرة، دار المعارف، (أمراء بني زيري بغرناطة، 
  بنيامين

   
  ).م1173-1165=هـ569-561برحلته من سنة  قام(، بن يونه النباري األندلسي، التطيلي

-هـ1364، 1بغداد، المطبعة الشرقية، ط(عزرا حداد، : رحلة بنيامين، ترجمة -19
  ).م1945

  ابن جبير،
  

  ).م1217=هـ614: ت(محمد بن أحمد، 

  ).م1981بيروت، دار مكتبة الهالل، (رحلة ابن جبير،  -20
الثاني عشر /ي النصف األول من القرن السادس الهجريف: ت(عمر بن عثمان بن العباس،   الجرسيقي،
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  ).الميالدي  
ثالث : نشرت ضمن كتاب. رسالة عمر بن عثمان بن العباس الجرسيقي في الحسبة -21

القاهرة، مطبعة (ليفي بروفنسال، .إ: رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق
  ).م1955المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية، 

  ابن جلجل،
  

  ،)م987=هـ377توفي بعد سنة (أبو داود سليمان بن حسان األندلسي، 
القاهرة، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي (فؤاد سيد، : طبقات األطباء والحكماء، تحقيق -22

  ).م1955لآلثار الشرقية بالقاهرة، 
  ابن حزم،

  
  ).م1063=هـ465: ت(األندلسي، أبو محمد علي بن محمد، 

إحسان عباس، : لرد على ابن النغريلة اليهودي، ورسائل أخرى البن حزم، تحقيقا -23
  ).م1960القاهرة، مكتبة دار العروبة، (

بيروت، المؤسسة العربية (إحسان عباس، : ج، تحقيق4رسائل ابن حزم األندلسي،  -24
  ).م1980-هـ1401، 1للدراسات والنشر، ط

: ندلس، قدم لها ونشرها مع رسائل أخرىرسالة أبي محمد بن حزم في فضائل األ -25
، 1دار الكتاب الجديد، ط(فضائل األندلس وأهلها، : صالح الدين المنجد، تحت عنوان

  ).م1968-هـ1387
تونس، دار (صالح الدين القاسمي، : طوق الحمامة في األلفة واألالف، حققه وقدم له -26

  ).م1979أبو سالمة للطباعة والنشر والتوزيع، 
ألبي الفتح محمد بن " الملل والنحل"لفصل في الملل واألهواء والنحل، نشر مع كتاب ا -27

  ).هـ1321طبعة سنة (ج، 4عبد الكريم الشهرستاني، 
  الحكيم،

  
  ).م1357=هـ759بعد : ت(أبو الحسن علي بن يوسف، 

حسين مؤنس، صحيفة معهد الدراسات : الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، نشر -28
  ).م1958-هـ1378، 2-1، ع6م(إلسالمية في مدريد، ا

  الحميري،
  

  ).م1423=هـ827: ت(محمد بن عبد المنعم، 
القاهرة، مؤسسة ناصر (إحسان عباس، : الروض المعطار في خبر األقطار، تحقيق -29

  ).م1980، 2للثقافة، ط
يفي ل.إ: صفة جزيرة األندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار، عني بنشره -30

  ).م1937القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، (بروفنسال، 
  ابن حوقل، 

  
  ).م990=هـ380: ت(أبو القاسم النصيبي، 

  ).م1938ليدن، مطبعة بريل، (صورة األرض، القسم األول،  -31
  ابن حيان،

  
  ).م1076=هـ469: ت(أبو مروان حيان بن خلف، 

باريس، (أنطونيه، . ملشور م: دلس، الجزء الثالث، نشرالمقتبس في أخبار بلد األن -32
  ).م1937
بيروت، دار الكتاب (محمود علي مكي، : المقتبس من أنباء أهل األندلس، تحقيق -33

  ).م1973العربي، 
شالميتا، بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع .ب: ، اعتنى بنشره5المقتبس، جـ -34
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عهد األسباني العربي للثقافة، كلية اآلداب مدريد، الم(صبح وغيرهما، .كورنيطي، و م.ف
  ).م1979بالرباط، 

المقتبس في أخبار بلد األندلس، جزء مختص بخمس سنوات من خالفة المستنصر،  -35
  ).م1965-هـ1385بيروت، (عبد الرحمن علي الحجي، : تحقيق

  ابن الخراط
  

  ).م1186-هـ581: ت(، أبو محمد اإلشبيلي
إيميليو : ألنوار، وفي اختصار اقتباس األنوار، تحقيق وتقديماألندلس في اقتباس ا -36

مدريد، المجلس األعلى لألبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم (مولينا، وخاثينوبوسك بيال، 
  .شارك معه في تأليفه أبو محمد الرشاطي). م1990العربي، 

  ابن خرداذبة،
  

  ).م912=هـ300: ت(أبو القاسم عبيد اهللا بن عبد اهللا، 
  ).م1961-هـ1381مصر، (محمد جابر الحسيني، : المسالك والممالك، تحقيق -37

  الخزرجي،
  

  ).م1186=هـ592: ت(أحمد بن عبد الصمد، 
تونس، الجامعة التونسية، نشرية مركز (عبد المجيد الشرفي، : مقامع الصلبان، تحقيق -38

  ).م1975الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية، 
  الخشني،

  
  ).م971=هـ361: ت(أبو عبد اهللا محمد بن الحارث، 

القاهرة، دار الكتاب المصري، بيروت، دار (إبراهيم األبياري، : قضاة قرطبة، تحقيق -39
  ).م1982-هـ1402، 1الكتاب اللبناني، ط

  ابن الخطيب،
  

  ).م1374=هـ776: ت(لسان الدين محمد بن عبد اهللا التلمساني 
القاهرة، الشركة (محمد عبد اهللا عنان، : ج، تحقيق4ي أخبار غرناطة، اإلحاطة ف -40

  ).م1973-هـ1393، 2المصرية للطباعة والنشر، ط
تاريخ : ليفي بروفنسال، تحت عنوان.إ: ، حققه ونشره)القسم الثاني(أعمال األعالم  -41

  ).م1956، 2بيروت، دار المكشوف، ط(أسبانيا اإلسالمية، 
، أحمد مختار العبادي، ومحمد إبراهيم الكتاني، نشر )القسم الثالث( أعمال األعالم -42

المغرب، الدار البيضاء، (، "تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط: "تحت عنوان
  ).م1964
  ).هـ1347القاهرة، المطبعة السلفية، (اللمحة البدرية في الدولة النصرية،  -43
بغداد، دار (أحمد مختار العبادي، : نشر وتعليقنفاضة الجراب في عاللة االغتراب،  -44

  ).ت.الشؤون الثقافية، د
  ابن خلدون،

  
  ).م1406=هـ808: ت(عبد الرحمن بن محمد، 

  ).م1967، 3بيروت، ط(المقدمة،  -45
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من  -46

  ).م1971-هـ391طبعة (ج، 7ذوي السلطان األكبر، 
  أبو داود،

  
  ).م888=هـ275: ت(سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي، السجستاني، 

مصر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، (ج، 2سنن أبي داود،  -47
  ).م1952-هـ1371، 1ط

، زاده وعلقه )م1336=هـ797: ت. (أبو زيد عبد الرحمن بن محمد األنصاري األسيدي  الدباغ،
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  ).م1435=هـ839: ت(أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي،   
القاهرة، (إبراهيم شبوح، : معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان، تصحيح وتعليق -48

  ).م1968، 2مكتبة الخانجي، ط
  الذهبي،

  
  ).م1347=هـ748: ت(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، 

  ).م1960الكويت، (صالح الدين المنجد، : في خبر من عبر، تحقيقالعبر  -49
  الراعي،

  
  ،)م449=هـ853: ت(أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن إسماعيل، 

حوليات (محمد قوبعة، : الممتمع السهل في ترجمة وشعر ابن سهل، تحقيق وتعليق -50
  ).م1980-19الجامعة التونسية، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، ع

  الرشاطي،
  

  ).م1147=هـ542: ت(أبو محمد 
إيميلو : األندلس في اقتباس األنوار، وفي اختصار اقتباس األنوار، تحقيق وتقديم -51

مدريد، المجلس األعلى لألبحاث العلمية، معهد التعاون مع العالم (مولينا، وخاثينوبوسك بيال، 
  .اإلشبيلي شارك معه في تأليفه ابن الخراط). م1990العربي، 

  الزجالي،
  

  ).م1294=هـ694: ت(أبو يحيى عبيد اهللا بن أحمد، 
فاس، مطبعة محمد (محمد بن شريف : أمثال العوام في األندلس، تحقيق ونشر -52

  ).م1975-1395الخامس، 
  الزركشي،

  
  ).م1488=هـ894: ت(أبو عبد اهللا محمد بن إبراهيم، 

، 2تونس، ط(محمد ماضوره، : تحقيق وتعليقتاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، -53
  ).م1966

  السبتي،
  

  ).م1421=هـ825بعد : ت(محمد بن القاسم األنصاري، 
عبد الوهاب بن : اختصار األخبار عما كان بثغر سبته من سنِّي اآلثار، تحقيق -54

  ).م1969هـ، 1389الرباط، المطبعة الملكية، مطبوعات القصر الملكي، (منصور، 
  عيدابن س

  
  ).م1286=هـ685: ت(، أبو الحسن علي بن موسى بن عبد الملك، األندلسي

أبـو عبـد اهللا محمـد بـن     : اختصار القدح المعلّى في التاريخ المحلّـى، اختصـار   -55
، 2القـاهرة، دار الكتـب اإلسـالمية، ط   (إبـراهيم األبيـاري،   : عبد اهللا بن خليل، تحقيق

  ).م1980-هـ1400

لى جواب ابن حزم، قدم لها ونشرها مع رسائل أخرى صالح الدين تذييل ابن سعيد ع -56
  ).م1968=هـ1387، 1دار الكتاب الجديد، ط(المنجد، تحت عنوان فضائل األندلس وأهلها، 

مصر، (إبراهيم األبياري، : الغصون اليانعة في محاسن شعراء المئة السابعة، تحقيق -57
  ).2دار المعارف، ط

مصر، دار (شوقي ضيف، : رب، جزءان، تحقيق وتعليقالمغرب في حلى المغ -58
  ).م1964، 2المعارف، ط

  السلفي،
  

  ).م1180=هـ576: ت(صدر الدين أبو طاهر، أحمد بن محمد، 
إحسان عباس، : أخبار وتراجم أندلسية، مستخرجة من معجم السفر للسلفي، تحقيق -59

  ).م1963، 1بيروت، دار الثقافة، ط(



 

305

  ابن سلمون
  

  .أبو محمد عبد اهللا بن عبد اهللا بن علي ،الكناني
ابن : نشر بهامش كتاب. العقد المنظَّم للحكام بما يجري بين أيديهم من العقود واألحكام -60

القاهرة، مطبعة محمد مصطفى، (فرحون، تبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكام، 
  ).هـ1302

  ابن السماك
  

الثالث عشر /في القرن السابع الهجري: ت(ال، ، أبو القاسم محمد بن أبي العالعاملي
  ).الميالدي

سهيل زكار وعبد القادر زمامة، : الحلل الموشية في ذكر األخبار المراكشية، تحقيق -61
  ).م1979، 1الدار البيضاء، دار الرشاد الحديثة، ط(

  السموءل
  

  ).م1174=هـ570(، بن يحيى بن عباس المغربي
ـ  -62 دمشـق،  (ق وتحليـل، صـالح أحمـد ورشـدي راشـد،      الباهر في الجبر، تحقي

  ).م1972مطبعة الجامعة، 

القاهرة، مطبعة الفجالة (محمد أحمد الشامي، : بذل المجهود في إفحام اليهود، تقديم -63
  ).ت.الجديدة، د

  ابن سهل،
  

  ).م1251=هـ649: ت(اإلشبيلي اإلسرائيلي، أبو إسحاق إبراهيم، 
  ).م1953بيروت، مكتبة صادر، (بطرس البستاني، : حديوان ابن سهل، تحقيق وشر -64

  ابن سهل،
  

  ).م1093=هـ486: ت(أبو األصبغ عيسى، 
القاهرة، (محمد عبد الوهاب خالف، : األحكام الكبرى، استخرجها وحققها ونشرها -65

وثائق : نشرت قطعة منها تحت عنوان). م1980-هـ1400المركز العربي للدول واإلعالم، 
اء أهل الذمة في األندلس، مستخرجة من مخطوط األحكام الكبرى للقاضي أبي في أحكام قض

  .األصبغ عيسى بن سهل
  السيوطي،

  
  ).م1505=هـ911: ت(جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 

، 4مصر، مطبعة الحلبي البابلي، ط(الجامع الصغير من حديث البشير القدير،  -66
  ).هـ1373
  ).م1983، 1ت، دار الكتب العلمية، طبيرو(طبقات الحفاظ،  -67

  الشاطبي،
  

  ).م1388=هـ790: ت(أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، 
  ).م1983، 1بيروت، مؤسسة الرسالة، ط(أبو األجفان، : اإلفادات واإلنشاءات، تحقيق -68

  ابن الشباط،
  

  ).م1282=هـ681: ت(محمد بن علي التوزري، 
مدريد، مطبعة (أحمد مختار العبادي، : ، تحقيق)نهقطعة م(صلة السمط وسمة المرط،  -69

تاريخ األندلس البن الكردبوس، : "، نشره ضمن كتاب)م1971معهد الدراسات اإلسالمية، 
  ".ووصفه البن الشباط، نصان جديدان

  الشقندي،
  

  ).م1231=هـ629: ت(إسماعيل بن محمد، 
فضائل : "ت ضمن كتابنشر. رسالة إسماعيل بن محمد الشقندي في فضل األندلس -70

  ).م1968=هـ1387، 1دار الكتاب الجديد، ط(صالح الدين المنجد، : ، نشر"األندلس وأهلها
  ).م1147=هـ542: ت(أبو الحسن علي بن بسام،   الشنتريني،
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بيروت، دار الثقافة (إحسان عباس، : ق، تحقيق4الذخيرة، في محاسن أهل الجزيرة،  -71  
  ).م1979-هـ399، 1طللطباعة والنشر والتوزيع، 

  ابن صاحب
   
  

  ).م1198=هـ594: ت(، عبد الملك، الصالة
عبد الهادي : المن باإلمامة وتاريخ بالد المغرب واألندلس في عهد الموحدين، تحقيق -72

  ).م1987، 3بيروت، دار المغرب اإلسالمي، ط(التازي، 
  ابن صاعد

  
  ).م1050-هـ462: ت(، أبو القاسم صاعد بن أحمد، األندلسي

بيروت، المطبعة الكاثولوكية لآلباء (لويس شيخو اليسوعي، : طبقات األمم، نشر -73
  ).م1912اليسوعيين، 

  الضبي،
  

  ).م1202=هـ599: ت(أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة، 
  ).م1967القاهرة، دار الكتاب اللبناني، (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس،  -74

  الطبري،
  

  ).م922=هـ310: ت(جعفر، محمد بن جرير، أبو 
القاهرة، دار (محمد أبو الفضل إبراهيم، : ج، تحقيق11تاريخ الرسل والملوك،  -75

  ).م1968المعارف بمصر، 
  ابن عاصم

  
  ).م1453=هـ857: ت(، أبو يحيى محمد، الغرناطي

عمان، دار (صالح جرار، : م، تحقيق3جنة الرضا في التسليم لما قدر اهللا وقضى،  -76
  ).م1989-هـ1410البشير، 

  ابن عبد اهللا
  

  ). م1204=هـ601ت(، أبو عمران موسى، اإلسرائيلي القرطبي
بغداد، مكتبة المثنى، (شرح أسماء العقار، نشر وتصحح ومراجعة ماكس مايرهوف،  -77

  ).م1940
  ابن عبد

   
الهجري الثاني عشر  في النصف األول من القرن السادس: ت(أحمد بن عبد اهللا، الرؤوف، 

  ).الميالدي
: رسالة أحمد عبد اهللا بن عبد الرؤوف في آداب الحسبة والمحتسب، حققها نشرها -78

ليفي بروفنسال، مع رسائل أخرى، تحت عنوان، ثالث رسائل أندلسية، في آداب الحسبة .إ
  ).م1955 القاهرة، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة،(والمحتسب، 

  ابن عبد ربه
  

  ).م949=هـ328(، أبو عمر أحمد بن محمد، األندلسي
أحمد أمين : العقد الفريد، خرجه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه -79

  ).م1967القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، (وأحمد الزين وإبراهيم األبياري، 
  ابن عبد الملك

  
  ).م1303=هـ703: ت(عبد اهللا بن محمد بن محمد،  ، أبوالمراكشي

إحسان عباس، : ، تحقيق6-4الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، األسفار من  -80
  ).م1973، 1بيروت، دار الثقافة، ط(

  عبد الواحد
  

  ).م1249=هـ647(، المراكشي
، ومحمد محمد سعيد العريان: المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ضبط وتصحيح -81

  ).م1949-هـ1368، 1القاهرة، مطبعة االستقامة، ط(العربي العلمي، 
  ابن عبدون،

  
الثاني عشر /في النصف األول من القرن السادس الهجري: ت(محمد بن أحمد التجيبي، 

  ).الميالدي
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ليفي بروفنسال، مع رسائل .إ: رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة، حققها ونشرها -82
القاهرة، مطبعة . (ثالث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب: عنوان أخرى، تحت

  ).م1955المعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية بالقاهرة، 
  ابن العبري،

  
  ).م1286=هـ685(غريغوريوس الملطي، 

  ).م1958، 2بيروت، ط(تاريخ مختصر الدول،  -83
  ابن عذاري،

  
  ).م1312=هـ712بعد : ت(أبو عبد اهللا محمد المراكشي، 

. س.ج: ج، تحقيق ومراجعة4البيان المغرب في أخبار أهل األندلس والمغرب،  -84
  ).ت.بيروت، دار الثقافة، د(ليفي بروفنسال، .كوالن، وإ

  العذري،
  

  ).م1085=هـ478(أحمد بن عمر بن أنس، 
ك إلى جميع ترصيع األخبار وتنويع اآلثار، والبستان في غرائب البلدان، والمسال -85

مدريد، مطبعة معهد الدراسات اإلسالمية، (عبد العزيز األهواني، : تحقيق. الممالك
  ).م1965

  ابن عساكر،
  

  ).م1175=هـ571: ت(أبو القاسم علي بن الحسن هبة اهللا، 
بيروت، دار المسيرة، (عبد القادر بدران، : تهذيب تاريخ دمشق الكبير، تهذيب وترتيب -86

  ).ت.د
  طار،ابن الع

  
  ).م1008=هـ399: ت(محمد بن أحمد األموي، 

مدريد، مجمع (كورنيطي، .شالميتا، ف.ب: تحقيق ونشر. كتاب الوثائق والسجالت -87
  ).م1983الموثقين المجريطي، المعهد األسباني العربي للثقافة، 

  العماد
   

  ،)م1200=هـ597: ت(، أبو عبد اهللا محمد بن محمد، األصفهاني
عمر الدسوقي، وعلي عبد العظيم، : ق، تحقيق4قصر وجريدة العصر، خريدة ال -88

  ).ت.القاهرة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، د(
  ابن عمر،

  
  ).م901=هـ289: ت(يحيى، 

فرحات : حسن حسني عبد الوهاب، راجعه وأعده للنشر: أحكام السوق، تحقيق -89
  .)م1975تونس، الشركة التونسية للتوزيع، (الدشراوي، 

  عياض،
  

  ).م1149=هـ544: ت(أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، 
أحمد بكير : ج، تحقيق4ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك،  -90

  ).م1968بيروت، منشورات دار الحياة، ليبيا، دار الفكر، (محمود، 
  ابن غالب

  
  ).الثاني عشر الميالدي/هجريعاش في القرن السادس ال(، محمد بن أيوب، البلنسي

لطفي : ، تحقيق"نص أندلسي جديد، قطعة من كتاب فرحة النفس في تاريخ األندلس" -91
  ).م1956القاهرة، (عبد الوحيد، 

  ابن فرحون،
  

  ).م1396=هـ799: ت(برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم اليعمري 
رة، مطبعة محمد مصطفى، القاه(ج، 2تبصرة الحكام في أصول األقضية واألحكام،  -92

  ).هـ1302
  ابن الفرضي،

  
  ).م1012=هـ403: ت(أبو الوليد عبد اهللا بن محمد بن يوسف األزدي، 

  ).م1966القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة، (تاريخ علماء األندلس،  -93
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  القابسي،
  

  ).م1012=هـ403: ت(علي بن محمد بن خلف األندلسي القيرواني، 
نشرها األهواني "رسالة المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين، ال -94

القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والنشر، (، "التعليم في رأي القابسي: "ضمن كتابه
  ).م1940=هـ1342

  القرافي،
  

  ).م1285=هـ684: ت(شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، 
  ).هـ1344، 1مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ط(ج، 4الفروق،  -95

  القزويني،
  

  ).م1283=هـ682: ت(زكريا، 
  ).م1960-هـ1380بيروت، دار صادر، (آثار البالد وأخبار العباد،  -96

  ابن القطان،
  

  ).م1230=هـ628: ت(أبو الحسن علي بن عبد الملك بن يحيى الكتامي الفاسي، 
الرباط، منشورات كلية اآلداب والعلوم (محمود علي مكي، : نظم الجمان، تحقيق -97

  ).ت.اإلنسانية، جامعة محمد الخامس، د
  القفطي،

  
  ).م1248=هـ646: ت(جمال الدين أبي الحسن علي بن القاضي األشرف يوسف القفطي، 

  ).ت.بيروت، دار اآلثار، د(أخبار العلماء بأخبار الحكماء،  -98
  القلقشندي،

  
  ).م1418=هـ825: ت(بن أبي اليمن، أحمد بن علي 

مصر، المؤسسة المصرية العامة، نسخة مصورة (صبح األعشى في صناعة اإلنشا،  -99
  ).ت.عن الطبعة األميرية، د

  ابن القوطية،
  

  ).م977=هـ367: ت(أبو بكر محمد بن عمر، 
ر، بيروت، دار النش(عبد اهللا أنيس الطباع، : تاريخ افتتاح األندلس، تحقيق -100

  ).م1957للجماعيين، 
  ابن القيم

  
  ).م1350=هـ751: ت(، شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر، الجوزية
بيروت، دار العلم للماليين، (صبحي صالح، : ق، تحقيق وتعليق2أحكام أهل الذمة،  -101

  ).م1983، 2ط
  .)م1972=هـ1392، 2دار الفكر، ط(زاد المعاد في هدى خير العباد،  -102

  ابن كثير،
  

  ).م1332=هـ774: ت(عماد الدين إسماعيل أبو الفداء، 
القاهرة، مطبعة عيسى البابي (مصطفى عبد الواحد، : ج، تحقيق4السيرة النبوية،  -103

  ).م1965=هـ1385الحلبي وشركاه، 
بيروت، (محمد علي الصابوني، : م، اختصار وتحقيق3مختصر تفسير ابن كثير،  -104

  ).م1981=هـ1402لكريم، دار القرآن ا
  ابن الكردبوس،

  
  ).م1313=هـ713بعد : ت(أبو مروان بن عبد الملك بن الكردبوس التوزري، 

تاريخ األندلس، البن : "، نشر تحت عنوان)قطعة منه(االكتفاء في أخبار الخلفاء،  -105
  ".الكردبوس ووصفه البن الشباط

  مالك بن أنس،
  

  ).م795=هـ179: ت(األصبحي، 
مصر، مطبعة السعادة، بغداد، مكتبة المثنى، (م، 8ج، في 16المدونة الكبرى،  -106
  ).هـ1323

  ). م1650=هـ1061: ت(أبو بكر عبد اهللا بن محمد،   المالكي،
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رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية وزهادهم وعبادهم ونساكهم وسير  -107  
، 1القاهرة، ط(حسين مؤنس، : على نشره ، قام1من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم، جـ

  ).م1951
  الماوردي،

  
  ).م1058=هـ450: ت(أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، 

  ).م1989=هـ1409بغداد، (األحكام السلطانية والواليات الدينية،  -108
  مجهول

  
  ).من أهل القرن الرابع أو الخامس الهجري(، المؤلف
القاهرة، دار الكتاب (إبراهيم األبياري، : لس، تحقيقأخبار مجموعة في فتح األند -109

  ).م1981-هـ1401، 1المصري، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ط
  مجهول

  
  ).الثالث عشر الميالدي/عاش في القرن السابع الهجري(، المؤلف
كتاب الطبيخ في المغرب واألندلس في عصر الموحدين، صحيفة معهد الدراسات  -110

  ).م1962-1961مدريد، (، 10، 9مدريد، م اإلسالمية في
  مجهول

  
  . المؤلف
المغرب، مطبعة (الفريد البستاني، : نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر، تحقيق -111

  ).م1940الفنون المصورة، 
  مجهول

  
  .المؤلف
وصف األندلس، نشر حسين مؤنس نصوصاُ منه في تاريخ الجغرافية والجغرافيين  -112

  ).م1967، 1مدريد، ط(، في األندلس
  المجيدلي،

  
  ).م1682=هـ1094: ت(أحمد سعيد، 

الجزائر، الشركة (موسى لقبال، : كتاب التيسير في أحكام التسعير، تقديم وتحقيق -113
  ).م1971الوطنية للنشر والتوزيع، 

  المقدسي،
  
  

  ).م990=هـ380: ت(أبو عبد اهللا محمد بن أحمد، 
  ).م1967، 2ليدن، مطبعة بريل، ط(فة األقاليم، أحسن التقاسيم في معر -114

  ابن المقرب
  

  ).م1231=هـ629: ت(، جمال الدين أبو عبد اهللا بن علي، العيوني
مصر، شركة مكتبة ومطبعة (عبد الفتاح محمد الحلو، : ديوان ابن المقرب، تحقيق -115

  ).م1963-هـ1383، 1مصطفى البابي وأوالده بمصر، ط
  المقري،

  
  ).م1631=هـ1041: ت(دين أحمد التلمساني، شهاب ال
م، 8نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب،  -116

  ).م1988=هـ1408بيروت، دار صادر، (إحسان عباس، : تحقيق
  الناصري،

  
  ).م1863=هـ1279: ت(أبو العباس أحمد بن خالد السالوي ، 

جعفر الناصري، محمد الناصري، : المغرب األقصى، تحقيق االستقصا ألخبار دول -117
  ).م1954الدار البيضاء، (

  النباهي،
  

  ).م1374=هـ776: ت(أبو الحسن بن عبد اهللا بن الحسن، 
ليفي بروفنسال، تحت .إ: كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا، نشره -118

  ).م1948ر الكتاب المصري، القاهرة، دا(، "تاريخ قضاة األندلس: "عنوان
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  النويري،
  

  ).م1332=هـ733: ت(شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب، 
مصر، المؤسسة العامة للتأليف والترجمة (جـ، 21نهاية اإلرب في فنون األدب،  -119

  ).ت.والنشر، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، د
  الونشريسي،

  
  ).م1508=هـ914: ت(أحمد بن يحيى، 

لمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقية واألندلس والمغرب، ا -120
بيروت، دار المغرب اإلسالمي، (محمد حجي، : ج، خرجه جماعة من العلماء بإشراف13

  ).م1981
  ياقوت،

  
  ).م1228=هـ626: ت(شهاب الدين أبي عبد اهللا بن عبد اهللا، 

  ).م1957، ودار بيروت، بيروت، دار صادر(ج، 5معجم البلدان،  -121
  بو يعلى

   
  ).م1065=هـ458: ت(، محمد بن حسين، الفراء
  ).ت.بيروت، دار الكتب العلمية، د(األحكام السلطانية،  -122

  أبو يوسف،
  

  ).م798=هـ182: ت(يعقوب ابن إبراهيم، 
  ).م1972-هـ1392، 4القاهرة، المطبعة السلفية، ط(الخراج،  -123
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  .العربية والمعربةالمراجع : رابعاً
  أرسالن،

  
  .شكيب

هـ، 1355المغرب، فاس، (ج، 3الحلل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية  -1
  ).م1936

  أوروسيوس،
  

  
بيروت، (عبد الرحمن بدوي، : تاريخ العالم، الترجمة العربية القديمة، تقديم وتحقيق -2

  ).م1982، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
  ليري،أو
  

  . دي الس
إسماعيل البيطار، : الفكر العربي ومركزه في التاريخ، نقله إلى العربية وعلق عليه -3
  ).م1982بيروت، دار الكتاب اللبناني، (

  بالنثيا،
  

  .آنخل جنثالث
القاهرة، مكتبة، النهضة، (حسين مؤنس، : تاريخ الفكر األندلسي، ترجمه عن األسبانية -4
  ).م1955، 1ط

  بدر،
  

  .أحمد
  ).م1972، 2دمشق، ط(دراسات في تاريخ األندلس وحضارتها من الفتح حتى الخالفة،  -5

  البعلبكي،
  

  .منير
  ).م1983بيروت، دار العلم للماليين، (المورد،  -6

  بيرنز،
  

  .يواكيم
سهيل زكار، : بابوات من الحي اليهودي، ترجمة خالد أسعد عيسى، مراجعة وتقديم -7
  ).م1985، 1للطباعة والنشر، ط دمشق، دار حسان(

  التل،
  

  .عبد اهللا
بيروت، دار النهضة العربية للطباعة (خطر اليهودية العالمية على اإلسالم والمسيحية،  -8

  ).م1979، 2والنشر، ط
  الجالي،

  
  .محروس

  ).م1986القاهرة، دار الفكر العربي، (أبو نواس األندلس، ابن سهل اإلسرائيلي،  -9
  جالل،

  
  .محمد ألفت
  ).م1978القاهرة، مطبعة جامعة عين شمس، (األدب العبري القديم والوسيط،  -10

  .جواد علي
  

  
بيروت، دار العلم للماليين، بغداد، مكتبة (المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم،  -11

  ).م1976، 2النهضة، ط
  جوايتاين،

  
  . د.س
عطية القوصي، : ة، تعريب وتحقيقدراسات في التاريخ اإلسالمي والنظم اإلسالمي -12

  ).م1980، !الكويت، وكالة المطبوعات، ط(
  .إبراهيم  الحاردلو،
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  ).م1982الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للنشر، (التوراة واليهود في فكر ابن حزم،  -13  
  حتامله،

  
  .محمد عبده

  ).م1996-هـ1416األردن، عمان، (أيبيريا قبل مجيئ العرب المسلمين،  -14
  الحجي،

  
  .عبد الرحمن علي

-711=هـ897-92(التاريخ األندلسي، من الفتح اإلسالمي حتى سقوط غرناطة  -15
  ).م1987-هـ1407، 3دمشق، دار القلم، بيروت، دار المنارة، ط(، )م1492

  حركات،
  

  إبراهيم،
حدة الدار البيضاء، منشورات مكتبة الو(النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين،  -16

  ).ت.العربية، د
  ). ت.، د2الدار البيضاء، دار اإلرشاد الحديثة، ط(، 1المغرب عبر التاريخ، جـ -17

  الحفني،
  

  .عبد المنعم
  ).م1980، 1بيروت، دار المسيرة، ط(الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية،  -18

  خان،
  

  .ظفر اإلسالم
  ).م1972، 2ائس، طبيروت، دار النف(التلمود، تاريخه وتعاليمه،  -19

  الخضري،
  

  .محمد فريد بك
  ).هـ1382، 8القاهرة، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ط(تاريخ األمم اإلسالمية،  -20

  خالف،
  

  .محمد عبد الوهاب
  ).م1992-هـ1314، 1القاهرة، ط(تاريخ القضاء في األندلس،  -21

  خلف اهللا،
  

  .ابتسام المرعي
القاهرة، دار المعارف، (الموحدية والمشرق اإلسالمي، العالقات بين الخالفة  -22

  ).م1985-هـ1405
  الخوري،

  
  .إميل
  ).م1947بيروت، دار العلم للماليين، (مؤامرة اليهود على المسيحية،  -23

  دنلوب،
  

  .م.د
  ).م1987-هـ1407، 1دار الفكر، ط(سهيل زكار، : تاريخ يهود الخزر، ترجمة -24

  الدوري،
  

  .عبد العزيز
: أحمد محمد تلعب، أشرف على النشر: المؤسسات الحكومة، المدينة اإلسالمية، ترجمة -25

  ).م1983اليونسكو، السيكومورنجر، (سرجنت، . ب.د
  ديورانت،

  
  .ول وايريل

-هـ1408بيروت، دار الجيل، (محمد بدران، : ، ترجمة4، م3قصة الحضارة، جـ -26
  ).م1988

  راشد،
  

  .سيد فرج
  ).م1986-هـ1406الرياض، دار المريخ، (ية إسالمية، القدس عرب -27

  أبو رميلة،
  

  .هشام
-هـ1400المكتبة العالمية، (نظم الحكم في عصر الخالفة األموية في األندلس،  -28
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  ).م1980
  رينو،

  
  .جوزيف

الفتوحات اإلسالمية في فرنسا وإيطاليا وسويسرا في القرن الثامن والتاسع والعاشر  -29
  ).م1984، 1الجزائر، دار الحداثة، ط(إسماعيل العربي، : تعريب وتعليق وتقديمالميالدي، 

  الزاوي،
  

  . الطاهر أحمد
  ).ت.، د3دار الفكر، ط(ترتيب القاموس المحيط،  -30

  الزعفراني،
  

  .حاييم
أحمد شعالن وعبد : ألف سنة من حياة اليهود في المغرب، تاريخ، ثقافة، دين، ترجمة -31

  ).م1987الدار البيضاء، مطبعة دار قرطبة، (عزم، الغني أبو ال
  الزغول،

  
  .جهاد غالب

الحرف والصناعات في األندلس منذ الفتح اإلسالمي، حتى سقوط غرناطة، رسالة  -32
  .م1994ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، قسم التاريخ، 

  أبو زهرة،
  

  .محمد
  ).ت.ربي، دالقاهرة، دار الفكر الع(أصول الفقه،  -33

  الزين،
  

  .حسن
  ).م1982-هـ1402، 1بيروت، ط(أهل الكتاب في المجتمع اإلسالمي،  -34

  سالم،
  

  .السيد عبد العزيز
اإلسكندرية، مؤسسة شباب (تاريخ مدينة المرية اإلسالمية، قاعدة أسطول األندلس،  -35

  ).م1984الجامعة للطباعة والنشر، 
اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، (جـ، 2ندلس، قرطبة، حاضرة الخالفة في األ -36

  ).م1984
  سرور،

  
  .محمد شكري

-1978القاهرة، دار الفكر العربي، (نظام الزواج في الشرائع اليهودية والمسيحية،  -37
1979.(  

  سوسة،
  

  .أحمد
، 5بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر، ط(مفصل العرب واليهود في التاريخ،  -38

  ).م1980
  لبي،ش
  

  .أحمد
  ).م1967، 2القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ط(اليهودية، : مقارنة األديان -39

  ضياء
  

  .باشا
عبد : األندلس الذاهبة، دول الطوائف ودولة المرابطين وبداية دولة الموحدين، تعريب -40

  ).م1989عمان، (صالح إرشيدات، : الرحمن إرشيدات، مراجعة وتحقيق
  طرخان،

  
  .م عليإبراهي
  ).م1958القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، (دولة القوط الغربيين،  -41

  .حسن  ظاظا،
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  ).م1987-هـ1407، 2دمشق، دار القلم، ط(الفكر الديني اليهودي،  -42  
  عبد العليم،

  
  .مصطفى كمال

 ،1القاهرة، مكتبة القاهرة الحديثة، ط(اليهود في مصر، في عهدي البطالمة والرومان،  -43
  ).م1968

  عبد المجيد،
  

  .محمد بحر
القاهرة، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، دار الكتاب (اليهود في األندلس،  -44

  ).م1970العربي، 
  العجيري،

  
  .صالح محمد

الكويت، منشورات ذات السالسل (تقويم القرون لمقابلة التواريخ الهجرية والميالدية،  -45
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